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هل يبدأ الشباب حراكه العنيف ضد روسيا والصين.. والعدوان الثالثيالنأي بالنفس.. قناع االنحياز

الديمقراطية االستعمارية العالمية؟

صيد ثمين في الغوطة الشرقية سّرع العدوان 
الثالثي الفاشل على سورية

القمة العربية »النازحة« 
من الرياض إلى الدمام

الصوت التفضيلي للفضيل.. 
والالئحة وسيلة توصيل
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املركزية  املخابرات  مدير  اأن  اأمريكيون  م�سوؤولون  اأكد 

اخلارجية،  وزارة  لتويل  واملر�سح  بومبيو،  مارك  الأمريكية؛ 

زار كوريا ال�سمالية �راً خالل فرتة »عيد القيامة«، والتقى 

الرئي�ض  مع  بة  مرتقحَ قمة  لبحث  اأون،  جونغ  كيم  زعيمها 

الأمريكي دونالد ترامب.

اإمكانية  الزيارة  هذه  بعد  ترامب  اأخرب  بومبيو  اأن  وُعلم 

امل�سي يف عقد قمة مع الزعيم الكوري ال�سمايل.

ألمـــــــة واحـــــــدة

AT H A B AT 455

لقاء أميركي - كوري شمالي في بيونغ يانغ

بعد إذالل »التوماهوك«.. دمشق تنصح »اإلسرائيليين« بمغادرة فلسطين
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هل ينسحب األميركيون 
من سورية؟



كاليغوال األميركي
ل�س����نا بحاج����ة الأن نوؤك����د بالتواريخ والوثائق م����دى االنحطاط 

االأخالقي للغرب اال�س����تعماري واالأمريكي االإمربيايل املتغطر�س.. هذا 

اال�س����تعمار الذي ا�ستعمل كل و�سائل الكذب يف حروبه ل�سلب خريات 

ال�سعوب، وا�ستعمل فيها اأي�سًا اأخطر واأفتك و�سائل االإبادة الب�رشية.

لن نع����دد اإجرام هذا اال�ستعمار الوح�سي؛ من حروب االأفيون التي 

�سّنها �سد ال�سني التي منعت زراعة وجتارة وتعاطي االأفيون، ف�سّنت 

بريطانيا وفرن�سا وحتالفت معها اأم����ريكا ودول اأوروبية اأخرى حربًا 

�رشو�سًا �سد ال�سني بذريعة اإعاق����ة حركة وحرية التجارة العاملية، 

فهزموا ال�سني واأباحوا جتارة االأفيون.

هل نذكر اال�ستعمار الربيط����اين للهند واملنطقة العربية مبا فيها 

فل�سط����ني، وفظائعه؟ وماذا عن اال�ستعمار الفرن�سي للجزائر وحتويله 

ال�سحراء اجلزائرية اإىل مقربة للنفايات النووية واجلرثومية، واإجرامه 

بحق ال�سكان؟ وماذا وماذا..

اأما االأمريكي فحّدث عنه وال حرج من اإبادة �سكان القارة االأ�سليني، 

اإىل قنبلتني ذريتني على هريو�سيما ونكازاكي، اإىل النابامل يف فيتنام 

وكمبوديا..

طويلة قائمة االإجرام االأمريكي والغربي.. دون اأن نن�سى فل�سطني.. 

ه����ل تذكرون كذب كولن باول و�سيده ج����ورج بو�س االبن عن اأ�سلحة 

الدمار ال�سامل العراقية، وكاأن »اإ�رشائيل« ال متلك اإال »طيور احلمام«، 

ومل ت�ستعمل القنابل الفراغية يف لبنان عام 1982، ومل تق�سف لبنان 

وغزة بقذائف اليورانيوم املن�سب والفو�سفور االأبي�س.

بب�ساطة، هذا هو الغرب االأمريك����ي الذي ينبطح اأمامه بائع الكاز 

العربي..

االأع����راب بدو تائه����ون يف ال�سح����راء، ميتلكون الق�س����ور والدور 

واليخوت، واجلواري.. م����ا زالوا على نف�س النمط الهمجي.. اأمل ميثلوا 

باحلالج، وقّطع����وا ابن املقنع وهو حي اإربًا اإرب����ًا ورموه يف التنور، 

وحرقوا كتب ابن ر�سد؟

ه����وؤالء االأعراب ه����م الذين يري����دون قتل دم�سق، كم����ا قتلوا مع 

الفرن�سي����ني يو�س����ف العظمة، لكنها كم����ا كانت ع����رب التاريخ روح 

احل�سارة االإن�سانية ومدينة اليا�سمني.. و�ستبقى.

هوؤالء االأع����راب الذين تاآمروا على فل�سط����ني وعلى ثورة اجلزائر 

وعل����ى عبد النا�رش، وقتلوا ليبيا وق�ّسم����وا ال�سودان وقتلوا ال�سومال 

ويقتلون اليمن، يريدون اأي�سًا اأن يقتلوا م�رش، �سواء عرف ال�سي�سي اأم 

مل يعرف، ويريدون عودة العراق اإىل الهباء..

هوؤالء الذين ارت�سوا اأن يكون����وا خدمًا لكاليغوال االأمريكي اليوم.. 

ل�سيدهم دونالد ترامب، الذي اأبلغوه ا�ستعدادهم لدفع ثمن �سواريخه 

بالذه����ب، وتو�ّسلوا ذاك االآت����ي من بنوك روت�سيل����د مانويل ماكرون 

ووعدوه بدفع اأي مبلغ يريده ل�سفقاته، واأبدوا كل التوا�سع اأمام تلك 

االأنثى الربيطانية..

يا هوؤالء.. اأنتم اأع�ساء يف جمل�س �سيوخ االإمرباطور كاليغوال، الذي 

عنّي ح�سانه ع�سواً فيه، ور�سيت����م اأن تاأكلوا التنب يف حفل ع�سوية 

ح�سانه الذي اأقيم باملنا�سبة.

وللتذكري، فاإن كاليغوال )اأ�سهر طاغية يف التاريخ االإن�ساين( يرتبط 

ب�سل����ة قرابة من ناحية »االأم« بالطاغية االآخ����ر نريون الذي اأحرق 

روما. 

فج����ر العدوان الثالثي على �سورية ك�س����ف كم اأن دم�سق هي بالد 

اليا�سم����ني والروح واحلي����اة، وك�سف كم اأنتم ع����راة حتى من ورقة 

»القات« ولي�س من ورقة التني.

يا هوؤالء الذين ت�سّدقون م�سيلم����ات الع�رش يف كيميائي �سورية، 

وتهللون فرحًا لكروز وتوماهوك »كاليغوال«، �ستبقون عراة، ودم�سق 

كما كانت عرب التاريخ تنت�رش دائمًا... وانتم �ستهزمون عاجاًل اأم اآجاًل.. 

هكذا حدثني اليا�سمني.

اأحمد زين الدين

االفتتاحية

الـنـاشر: شركة القلم لإلعالم واإلعالن ش.م.م
رئــيس الـتـحـــريــــر: عـبــداهلل جــبــــري
المـديـر المســؤول: عـدنـان السـاحلـي

يشارك في التحرير:  أحمد زين الدين - سعيد عيتاني

المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها

www.athabat.net

الت�سويت  ملواق���ع  اليومية  املتابع���ة 

االفرتا�س���ي ُتظهر اأن بور�س���ة اخلرق بني 

اللوائح املتناف�سة ترتفع وتهبط على مدار 

ال�ساعة، وارتف���اع ر�سيد مر�سح من الئحة 

نة يطيح باآمال مر�سح اآخر، �سواء كان  معيَّ

خ�سمًا اأو حليفًا على نف�س الالئحة، �سيما 

اأن قواع���د الت�سويت تعتم���د على ال�سوت 

التف�سيل���ي، وه���ذا ما �سيح�س���ل يف واقع 

ال�سناديق، متى يغدو االفرتا�سي واقعًا يف 

6 اأيار.
واللوائ���ح،  املر�سح���ني  وف���رة  م���ع 

والتحالفات الغريبة العجيبة بني االأحزاب 

اأنف�سه���ا، اأو بينها وب���ني اأخ�سام �سابقني 

دفع���ت الناخبني يف بع����س املناطق اإىل 

التربوؤ حت���ى من االلتزام احلزبي انتخابيًا، 

يربز تناف����س االأقارب، حيث االأب وابنه يف 

دائرة عكار )البعرين���ي(، والعم واإبن اأخيه 

يف جبي���ل )ح���واط(، واالبن عل���ى الئحة 

وال�سهر بالئحة اأخ���رى يف املنت )اجلميل 

ومكت���ف(، والقريب �سد قريب���ه يف زحلة 

)فتو����س(، وال���زوج مع زوجت���ه يف الئحة 

واح���دة )اأحمد اال�سعد(، ت�ساف اإىل عجائب 

التحالفات مما يجعل هذه االنتخابات، ويف 

ظل القانون الن�سبي، كما »جاط الفتو�س«، 

خ�سو�سًا اأن الالئحة لي�ست اأكرث من و�سيلة 

نقل وتو�سيل فر�سه���ا القانون على ركاب 

�ساحة النجمة.

الثاب���ت لغاي���ة االآن اأن الئح���ة »تيار 

امل�ستقب���ل«، �سواء يف ع���كار اأو طرابل�س، 

اأ�سعف اللوائ���ح، واإذا كان���ت بور�سة فوز 

اأ�رشف ريفي ثابتة، فالأن ال�سوت التف�سيلي 

له ومل يبق الأع�ساء الئحته حتى الف�سالت، 

يف الوق���ت الذي ترتفع اأ�سهم ميقاتي بعزم 

دون �س���واه م���ن الئحة »الع���زم«، وكذلك 

بالن�سب���ة لفي�س���ل كرام���ي، و�سطوع جنم 

م�سباح االأحدب واآخرين. 

يف زغرتا املعركة حامية بني »املردة« 

واملتمرد عليه���م �سليم كرم، نتيجة توزيع 

ال�سوت التف�سيلي على فرجنية والدويهي، 

ويدفع ك���رم ثمن احتمال اخ���رتاق مي�سال 

معّو����س ل�»املردة«، ويف ب����رشي ترتفع 

وتهبط حظوظ �سرتيدا طوق جعجع لدرجة 

اأن »الطوق���ني« االآخري���ن ملح���م و�سعيد 

يتقدمان عليها ثم ترتاجع حظوظ اأحدهما 

ل�ساحلها دون املر�سح »القواتي« االآخر. 

وم���ع ثبات بور�سة ج���ربان با�سيل يف 

البرتون، تتاأرجح احلظوظ بني بطر�س حرب 

واملر�سح »القواتي«، فيم���ا �سامر �سعادة 

العائد اإىل »عرين���ه« من طرابل�س �سيكون 

اأكرث املر�سحني الكتائبي���ني هزمية، الأن ال 

ف�سل له على اأح���د خدماتيًا خالل الدورة 

املا�سية، ال على الطرابل�سيني وال على اأهل 

البيت لتتم مكافاأت���ه بال�سوت التف�سيلي، 

بينم���ا زياد حواط يف جبي���ل، واإن كان ال 

ي�س���كل خطراً على �سيم���ون اأبي رميا، لكن 

حظوظ���ه اأعلى من املناف����س الثاين وليد 

خ���وري واأي�سًا بف�سل ال�س���وت التف�سيلي 

الن���اجت عن من ل���ه اأف�س���ال عليهم كرجل 

اأعمال بارز. 

وين�سحب الثبات على ك�رشوان بالن�سبة 

لنعم���ت اف���رام و�سامل روك���ز، المتالكهما 

اأعلى اأ�سوات تف�سيلية، يليهما زياد بارود 

وروجيه عازار وفريد هيكل اخلازن، واختفاء 

البون وزوين وخليل عن بور�سة ترجيحات 

الفوز نهائيًا اأ�س���وًة بباقي املر�سحني غري 

املحظي���ني بال�سوت التف�سيل���ي، واإذا كان 

الوجود النيابي يف ك�رشوان - جبيل للتيار 

قد انح����رش، لكنه رغم ذلك �سيبقى �ساحب 

اأكرب كتلة برملانية يف املجل�س املقبل. 

عندما ن�س���ل اإىل املنت، جند اأن ماكينة 

»العمارة« مبتهجة باأن النائب املر ي�سمن 

احلا�سل االنتخابي الذي ي�سمح له بالفوز، 

ون�سعر بوقع املرارة على قلوب من تربعوا 

عل���ى قلوب النا����س و�سدوره���م يف زمن 

القانون االأكرثي، واأن من كان ي�سكل الئحة 

يف املنت بات بال���كاد يتمكن من الت�سكيل 

وبال���كاد يخ���رق، واأن كل لوائ���ح امل���نت 

با�ستثن���اء التيار الوطن���ي احلر لن تخرق 

�سوى بال�س���وت التف�سيلي لزعيم الالئحة 

�سواء كان املر اأو اجلميل. 

م���ن ب���ريوت الثاني���ة حي���ث يواجه 

»امل�ستقب���ل« يف عرينه اأق�س���ى املعارك، 

ترتف���ع حظ���وظ عم���اد احل���وت وعدنان 

طرابل�سي وف���وؤاد خمزوم���ي وعمر غندور 

باخلرق، اإ�سافة اإىل القوة الناخبة للثنائي 

ال�سيع���ي خلف مر�سحي���ه، وال يربز �سمن 

الت�سوي���ت االفرتا�سي �س���وى ا�سم الرئي�س 

احلري���ري والوزي���ر امل�سنوق حت���ى االآن، 

وتن�سحب هزمية امل�ستقبل على �سيدا، حيث 

يربز اأ�سامة �سعد وعبد الرحمن البزري اأكرث 

من ال�سيدة بهية احلريري نف�سها. 

وباملرور على زحلة حيث املعارك بني 

مزيج العائالت واالأح���زاب، والكل ي�ستغل 

على ال�سوت التف�سيلي لينفذ بري�سه، مبن 

فيهم مريي���ام �سكاف، التي ق���د ال تخرق، 

وننته���ي يف البقاع الغرب���ي مع النموذج 

اإيلي الفرزيل ك�ساحب اأعلى مر�سح اأ�سوات 

تف�سيلية يف لبنان، ونعتربه النموذج، الأن 

ال مال لدى اإيلي الفرزيل ل�رشاء اأ�سوات وال 

لل����رشف على املاكين���ات االنتخابية، وال 

حتى لطباعة ال�سور، علمًا اأنه ال يحتاجها، 

واإذا اعتربن���اه »عري����س املجل�س القادم« 

الأنه ه���و الذي ن�سف القان���ون االأكرثي من 

اأ�سا�ساته عرب اقرتاح القانون االأرثوذوك�سي 

وم���ا تاله من قوانني اأو�سل���ت اإىل القانون 

الن�سبي، اإ�سافة اىل عبد الرحيم مراد، الذي 

تزداد اأ�سهمه ب�سكل الفت.

باأي حال م���ن �سيحالفهم احلظ وتنهمر 

عليهم االأ�سوات التف�سيلية امللتزمة حزبيًا 

كائنًا م���ا كان القانون، ه���م فقط مر�سحو 

حزب اهلل وحركة اأمل دون �سواهم.

اأمني اأبو را�شد

أحــداثأحــداث2

الصوت التفضيلي للفضيل.. والالئحة وسيلة توصيل

مر�ضحو حزب اهلل وحركة اأمل الوحيدون الذين �ضتنهمر عليهم الأ�ضوات التف�ضيلية.. كائناً ما كان القانون

حتى اآلن لم يبرز ضمن 
التصويت االفتراضي سوى 

اسم الحريري والمشنوق 
على الئحة »المستقبل« 

في بيروت
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همسات
 من نام يف »التخت«؟

قال اأحد م�سوؤويل املاكينة االنتخابية للرئي�س جنيب 

ميقاتي، رداً على خطباء مهرجان »تيار امل�ستقبل« 

يف طرابل����س: ل�سنا من ن���ام يف »التخت« ال�سوري 

بعد اته���ام �سورية باغتيال احلريري، ول�سنا ال�سبي 

الطارئ الذي كان ال »يتع���زّل« من البوريفاج لنيل 

ت�رشي���ح مرور على اخلط الع�سكري ل�سورية ل�سيارة 

املر�سيد�س ال�سوداء 500.

 اإي�سال قب�س م�سبوه
عر�ض موظف يف وزارة ميزانيتها �ضخمة، ملفًا على 

بًا غري م�رشوع 
ّ
�ضحايف يت�ضمن »هدراً« ماليًا، وتك�ض

لوزير �ضابق، مقابل مبلغ مايل، فطلب منه ال�ضحايف 

اإمهاله ثم ات�ض��ل بالوزير املعني، فا�ض��راه ل�ض��الح 

الوزير، مع اإي�ضال قب�ض.

 تخوُّف
اأقطاب حزبي���ون يخ�سون من حتالفاتهم االنتخابية 

مع عدد من امل�ستقلني الذين ُتبني الوقائع العملية 

اأنهم قد ينجحون على ح�ساب احلزبيني، قالوا اإنهم 

يح�رّشون ملفاجاأة �ستكون من العيار الثقيل.

 معرك���ة كاثوليكي���ة باأ�س���وات اأرمني���ة 
واأرثوذك�سية

االنتخابي��ة،  للعملي��ات  ومراقب��ون  خ��راء  اعت��ر 

اأن دائ��رة ب��ريوت االأوىل ت�ض��هد مفارق��ة غربي��ة يف 

معركتها االنتخابية، الأنها ت�ض��هد معركة بني قطبني 

كاثوليكي��ني هم��ا: الوزي��ر والنائب مي�ض��ال فرعون، 

ونائ��ب رئي���ض التي��ار الوطني احل��ر الوزير ال�ض��ابق 

نق��وال �ض��حناوي. وب��راأي ه��وؤالء اخلراء ف��اإن هذه 

املعرك��ة تدور باأ�ض��وات اأرمني��ة واأرثوذك�ض��ية، الأن 

هن��اك اأكرثية اأرمنية ناخبة تق��در باأكرث من 40 األف 

ناخب، وياأتي بعدها الناخبون االأرثوذك�ض.

 �سكاوي اغرتابية
ي�ستكي عدد من املغرتب���ني الذين �سّجلوا اأ�سماءهم 

يف ال�سفارات والقن�سلي���ات اللبنانية، اأنهم يتلقون 

م���ن تيار �سيا�س���ي ات�ساالت حتّثه���م على انتخاب 

مر�سحيه. ويت�س���اءل هوؤالء املغرتب���ون عن كيفية 

معرف���ة اأرقامهم من دون موافقته���م، ومن قام بهذا 

العمل؟

 الدفع �سلفًا
مت الت��داول بوا�ض��طة و�ض��ائل التوا�ض��ل االجتماع��ي 

بت�ض��جيل �ض��وتي فيه تهديد من عدة عائ��ات لتيار 

دوالراً   150 مبل��غ  دف��ع  اإىل  يب��ادر  مل  اإذا  �ضيا�ض��ي 

للمندوب��ني اإىل �ض��ناديق االقراع يوم ال�ض��اد�ض من 

اآيار، مع اإبداء اال�ضتعداد الكامل لانتقال والعمل مع 

الئحة اأخرى مناف�ضة.

 جمر حتت الرماد
و�سف م�سدر �سيا�سي التوت���ر ال�سيا�سي بني »تيار 

امل�ستقبل« واحلزب التقدم���ي اال�سرتاكي ب�»اجلمر 

حت���ت الرماد«، خ�سو�س���ًا بعد اأزمة دائ���رة البقاع 

الغرب���ي - را�سيا وا�ستبعاد املر�س���ح انطوان �سعد، 

وبعد زيارة احلريري اإىل حا�سبيا برفقة الوزير طالل 

اأر�سالن، ومن ثم مهرجان برجا يف ال�سوف.

 مفتاح يف االعتقال
ت��رّدد اأن اح��د ال��وزراء املر�ض��حني لانتخاب��ات يف 

دائرة ت�ض��هد حماوة انتخابية، ات�ضل مبرجع لاإفراج 

عن �ض��خ�ض ُيعت��ر مفتاحًا انتخابيًا هامًا بالن�ض��بة 

اإليه، ب�ض��بب قدرته على تاأمني اأ�ض��وات كثرية، وُعلم 

اأن املرجع وعده خرياً.

 ابن �سلمان مّول االعتداء على �سورية
اأكدت معلومات �سحافي���ة، اأن ويل العهد ال�سعودي 

حممد بن �سلمان دف���ع 500 مليون دوالر لوا�سنطن، 

وهي عبارة عن دفعة اأوىل لتغطية م�ساريف ال�رشبة 

الع�سكرية على �سورية. وتوقعت هذه املعلومات اأن 

يكون الرّد على ال�سعودي���ة قا�سيًا؛ ب�سكل قد يجعل 

االأ�سهر املقبلة �سعبة على الريا�س.

لالنتخابات  التجيي�س  يفر�س 

النيابية املقرَّرة يف ال�ساد�س من 

و�رشوطه  اإيقاعه  املقب���ل،  ال�سهر 

ومتطلباته عل���ى خمتلف القوى 

ال�سيا�سي���ة، واأهم هذه املتطلبات 

يندفع  ال�س���ارع حتى  »حتمية« 

بوع���ي اأو من دون���ه، للت�سويت 

وفق انتم���اءات ع�سبوية؛ طائفية 

اأو مناطقي���ة، اأو حت���ى م�سلحية 

مادية، مبا ي�سمن لقوى التجيي�س 

الف���وز باأك���رب ح�س���ة ممكنة من 

النيابي���ة، تتيح للزعيم  املقاعد 

ول�ساحب  زعامته،  يف  اال�ستمرار 

ال�سلطة البق���اء يف �سلطته. ويف 

�سعار  ي�سق���ط  املعمع���ة  ه���ذه 

ال���ذي رفعه  »الن���اأي بالنف�س« 

اللبنانية �سعد  رئي�س احلكوم���ة 

احلريري، �سحي���ة هذا التجيي�س، 

خ�سو�س���ًا اإذا كان رف���ع �سقوف 

اخلطاب���ات ال�سيا�سي���ة مطلب���ًا 

وحاج���ة اإقليمي���ة، ت�ستدعيه���ا 

ظروف القو ى اخلارجية الداعمة 

لقوى يف الداخل اللبناين. 

 لذل���ك، يب���دو �سع���ار الناأي 

اأ�سحابه  لدى  بالنف�س، خ�سو�سًا 

ورافعيه، جمرد خدعة »حربية« 

اأو �سيا�سية لي����س اإال، ت�س�ستكمل 

اأكرث  بعدها املواجه���ة يف ظرف 

مالءمة لهم.

هكذا يت����رشف �ساحب ال�سعار 

رئي����س احلكوم���ة؛ رئي����س »تيار 

امل�ستقبل« �سعد احلريري، الذي ال 

ين���اأى يف ت�رشيحاته وخطبه عن 

اإطالق مواقف االختالف والت�سادم 

اأخ�سامه، ويالقي���ه يف ذلك  م���ع 

�سمري جعجع،  »الل���دود«  حليفه 

ال���ذي يف�رش يف قامو�س���ه »الناأي 

بالنف�س«!  باأنه »الناأي  بالنف�س« 

لكن النتيجة تبق���ى نف�سها، وهي 

الروؤي���ة بع���ني واح���دة واالإ�رشار 

على الت����رشف بانحياز يف االأمور 

املختلف عليها، خ�سو�سًا الق�سايا 

الوطني���ة الكربى، وه���ل هناك من 

ق�سية اأك���رب من م�ساأل���ة مقاومة 

ومواجه���ة الغ���زوة ال�سهيوني���ة 

للمنطقة، املدعومة من قوى الغرب 

اال�ستعم���اري، بالتواطوؤ مع اأنظمة 

»عربية« مل يكن لها اأن تكون لوال 

هذا التواطوؤ املر�س���وم لها كظهري 

حملي لال�ستيط���ان ال�سهيوين يف 

الذي يحم���ل م�رشوعًا  فل�سط���ني، 

للتمدد ما بني نهري الفرات والنيل، 

وه���ي ح���دود الكي���ان ال�سهيوين 

ح�سب تخطيط موؤ�س�سي هذا الكيان 

ال�رشطاين الغريب.

اأج���ربت �سواريخ فقراء اليمن، 

اململك���َة العربية ال�سعودية على 

»العربية«،  بقمته���ا  »الن���اأي« 

فف���رت به���ا م���ن الريا����س اإىل 

الظهران، خوفًا من ا�ستهدافها من 

قَب���ل املقتول���ني واملظلومني يف 

اليم���ن، لكن القم���ة التي اأجنزت 

اأعمالها يف ن�سف يوم، على غري 

العادة، قلب���ت احلقائق واعتربت 

وامله���دد  اليم���ن املحا����رشَ  اأن 

بالتق�سي���م واالحت���الل، هو الذي 

على  ال�سعودي���ة؛  عل���ى  يعتدي 

الذي  ال�سهي���وين  العق���ل  جاري 

يعت���رب الفل�سطينيني واملقاومات 

العربي���ة هي الت���ي تعتدي على 

»اإ�رشائيل«.

ويف امل���كان نف�سه، والأن قّمة 

التمهيد  ف�سل���ت يف  ال�سعودي���ة 

ال���الزم لتبني »�سفق���ة القرن«، 

التي هي يف حقيقتها عملية بيع 

للق�سي���ة الفل�سطيني���ة باجلملة، 

بعدم���ا جرى بيعه���ا يف ال�سابق 

باملفرق، »ن���اأت« القّمة عن هذه 

اخليان���ة املو�سوف���ة، وادعت اأن 

القد�س« تربع فيها  ا�سمها »قمة 

مل���ك ال�سعودي���ة للفل�سطينيني، 

مببل���غ ال ي�ستحق اأن يكون غباراً 

ملئ���ات امللي���ارات الت���ي قدمها 

احلكم ال�سعودي للرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب.

ومبا اأن ال�سيء بال�سيء يذكر، 

والأن رئي����س حكوم���ة لبن���ان ال 

يتحمل فكرة اخل���روج عن اخلط 

الرغب���ات  ع���ن  وال  ال�سع���ودي، 

احتجازه  بعد  ال�سعودية، حت���ى 

الريا�س م���ن قَبل  واإهانت���ه يف 

ُحكامها، فاإن الناأي بالنف�س لديه 

هو ن�سخة �سعودي���ة بامتياز، اإذ 

اإنه رف���ع �سعار الن���اأي بالنف�س 

بعد تراجع رهانات���ه ال�سيا�سية، 

وحتدي���داً رهانه مع ق���وى »14 

اآذار«، على جناح اإرهابيي القوى 

التكفريية الذين جتمعوا يف جرود 

ال�سل�سل���ة ال�رشقي���ة، يف التغلب 

عل���ى املقاومة وخ���رق الن�سيج 

اللبناين واإقام���ة اإمارات تكفريية 

فيه، على غرار تل���ك املت�ساقطة 

الواحدة تل���ة االأخرى يف �سورية 

رهاناته،  ف�س���ل  وكذلك  والعراق، 

الواح���د تلو االآخر، عل���ى اإ�سقاط 

الدول���ة ال�سورية، مب���ا يتيح له 

وللحل���ف ال���دويل الواقف خلفه 

االإم�ساك مبفا�سل احلكم يف لبنان 

وقلب معادالته.

»قم���ة  قلب���ت  ومثلم���ا 

والوقائع،  احلقائ���ق  ال�سعودية« 

جند »الن���اأي بالنف�س« لدى تيار 

امل�ستقب���ل ا�ستم���راراً يف اإث���ارة 

الع�سبي���ات والتحري����س عليها، 

الرئي�س  خط���اب  يعل���و  حي���ث 

احلري���ري و«امل�ستقبلي���ني« يف 

التهج���م عل���ى �سوري���ة واإيران 

واملقاوم���ة، يف ح���ني »يناأى« 

رئي�س احلكومة بنف�سه فعليًا عن 

التط���رق للخ���رق »االإ�رشائيلي« 

اليوم���ي لل�سي���ادة اللبنانية براً 

وبحراً وجواً، حت���ى اأنه يتجاهل 

»االإ�رشائيلي���ني«  ا�ستعم���ال 

اأجواء لبنان  والتحالف الغرب���ي 

لالعتداء عل���ى �سورية؛ يف تاأكيد 

فا�سح عل���ى اأن �سع���ار »الناأي 

للحريري  بالن�سب���ة  بالنف����س« 

وغ���ريه م���ن جماع���ة احلل���ف 

»االإ�رشائيل���ي«   – االأمريك���ي 

- ال�سع���ودي، م���ا ه���و اإال قناع 

لالنحي���از ل�سال���ح م�سغليه���م، 

اآخ���ر دالئ���ل ه�سا�سة هذا  ولعل 

ال�سع���ار وعدم �سدقي���ة تطبيقه، 

م���ا ت�سه���ده �س���وارع العا�سمة 

بريوت من »ن���اأي« وزير داخلية 

احلريري؛ نه���اد امل�سنوق، بنف�سه 

واال�ستف���زازات  التعدي���ات  ع���ن 

التي يق���وم بها عنا����رش »تيار 

امل�ستقبل« بحق مر�سحي اللوائح 

االنتخابي���ة املواجه���ة لهم؛ يف 

ي�ستحق  »دميوقراط���ي«  ت�رشُّف 

ن واملتابعة. التمعُّ

عدنان ال�شاحلي 

w w w . a t h a b a t . n e t3

النأي بالنفس.. قناع االنحياز

اأهايل بريوت ي�ضتغربون �ضكوت امل�ضنوق عن اعتداءات »تيار امل�ضتقبل« على املر�ضحني املناف�ضني

كما قلبت »قمة السعودية« 
الحقائق والوقائع.. يستمر 
»المستقبل« في التدليس 
إلثارة العصبيات والتحريض
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بعد إذالل »التوماهوك«.. دمشق تنصح »اإلسرائيليين« بمغادرة فلسطين
مل مت����ض 72 �ساع���ة عل���ى العدوان 

املعادي �سد �سورية فجر ال�سبت املا�سي 

حتى �سدحت اأنب���اء عن هجوم ل�سواريخ 

معادي���ة »جمهولة« على مطاَري ال�سمري 

وال�سع���ريات يف ريف���ي دم�س���ق وحم�ض 

ليل الإثنني - الثالث���اء، قوبلت مب�سارعة 

الدفاعات اجلوية ال�سورية اإىل الت�سدي لها 

واإ�سقاطه���ا جميعه���ا، ورّدت وزارة احلرب 

الأمريكي���ة بنفي اأي م�سوؤولي���ة لوا�سنطن 

خلف ه���ذه ال�سواريخ.. ما هي اإل �ساعات 

حتى مت تكذيب خرب الهج���وم، ليتبنّي اأن 

اإن���ذاراً خاطئ���ًا ت�سّبب باإط���الق �سواريخ 

الدفاعات اجلوية ال�سورية اأثناء الليل، واأن 

�سبب الإن���ذارات مرّده اإىل هجوم اإلكرتوين 

»اإ�رسائيل���ي« - اأمريكي م�سرَتك ا�ستهدف 

نظام الرادارات ال�سوري.

الالف���ت اأن هذا الهجوم ح�سل بعد اأقل 

م���ن 3 اأيام على واقع���ة ت�سدي الدفاعات 

اجلوية ال�سورية للع���دوان �سبه اجلماعي 

ال���ذي قادت���ه اأم���ريكا مبعي���ة بريطانيا 

وفرن�سا �سباح ال�سب���ت الفائت - بتاأييد 

ومتوي���ل دول خليجي���ة - عل���ى اأهداف 

�سوري���ة �سّنفتها وزارة الدف���اع الرو�سية 

���رة اأ�س���اًل«، وحي���ث �سّكل  باأنه���ا »مدمَّ

اإ�سقاط ه���ذه الدفاعات لنحو 71 �ساروخًا 

معادي���ًا �سدمة يف اأروق���ة وا�سنطن وتل 

اأبي���ب الإ�ستخبارية. فرغ���م تكتُّم الإعالم 

وادعاءات  عليها،  و»الإ�رسائيلي«  الغربي 

منف���ذي الهج���وم بنجاح���ه يف حتقي���ق 

اأهدافه »دومنا اأي اعرتا����ض«، اإل اأن الرد 

الدفاع���ي ال�سوري �سّكل فعلي���ًا »كمينًا« 

ع لأح���دث ال�سواريخ الأمريكية  غري متوقَّ

ونظرياتها، ح�س���ب تو�سيف �سابط �سابق 

يف جهاز ال�ستخب���ارات الربيطاين حتّفظ 

على ذكر ا�سم���ه لوكالة اأنب���اء نروجية، 

حيث اأك���د ا�ستن���اداً اإىل معطيات و�سفها 

ب�»الدقيق���ة«، اأن دم�س���ق الت���ي حددت 

بالتن�سيق  املزَمع ق�سفها  الأهداف  م�سَبقًا 

م���ع مو�سك���و، مل ت�ستخ���دم املنظومات 

التي ت�سلّمتها  الدفاعية اجلوية املتطورة 

من مو�سكو يف الف���رتة الأخرية لعرتا�ض 

ال�سواري���خ املعادي���ة، بل اكتف���ت بالرد 

عرب �سواريخ منظوماته���ا »املتوا�سعة« 

الت���ي حّدثته���ا مبعية خ���رباء ع�سكريني 

م���ن كوريا ال�سمالية، والت���ي �سمحت لها 

مب�سح »هيب���ة« واأ�سطورة »التوماهوك« 

الأمريكية.

»هافنغتون  �سحيفة  ذكرت  بالتزامن، 

بو�س���ت« اأن نتيجة الهج���وم ال�ساروخي 

الثالثي على �سورية مل تقت�رس على ف�سل 

ترام���ب يف تدمري اأي مواق���ع ع�سكرية اأو 

مدنية �سورية هامة، ب���ل ف�سله اأي�سًا يف 

اإيق���اف ر�سقات الدفاعات اجلوية ال�سورية 

باجتاه »اأ�سطورة« �سواريخ بالده واإ�سقاط 

دم بالنتيجة  معظمها.. اإل اأن اأك���ر من �سُ

هي ت���ل اأبيب. وعليه، وما اأن انق�سع غبار 

الهجوم حتى ات�سحت ال�سورة القامتة يف 

»اإ�رسائيل«؛ اأك���ر الأطراف الدولية تهلياًل 

بًا لبدء الهجوم على �سورية. وترقُّ

»اخليبة كبرية هنا.. والأ�سد �سيتفاخر 

غدا بانت�ساراته اجلديدة على اأعدائه«، وفق 

»الإ�رسائيلي«  الع�سكري  املحلل  تو�سيف 

رون ب���ن ي�ساي يف »يديعوت احرونوت«، 

وليتمنى نائب رئي����ض جهاز »املو�ساد« 

عمريام ليفني »لو مل يح�سل هذا الهجوم 

من الأ�سا�ض، لأنه خدم ب�سكل رئي�سي ب�سار 

الأ�سد والرو�ض والإيرانيني«، ولتتتوَّج هذه 

اخليبة �رسيعًا ب�سدمة اأكر وقعًا �سددتها 

مو�سكو يف مرمى تل اأبيب: رو�سيا �ستبا�رس 

بتزويد اجلي�ض ال�سوري منظومات دفاعية 

جوية ت�سمل �سواريخ »اأ �ض- 300«.

هي ر�سالة قا�سية بالطبع تلّقفتها تل 

اأبيب بحنق وامتعا����ض �سديَدين، معتربة 

اإياها جتاُوزاً للخ���ط الأحمر املر�سوم مع 

مو�سك���و، ربطًا بالنقل���ة النوعية الكبرية 

جداً التي �سُيحدثها ان�سمام هذه املنظومة 

اإىل الدفاع���ات اجلوي���ة ال�سوري���ة، »اأراد 

الرئي����ض بوتني من خاللها اإفهام تل اأبيب 

ووا�سنطن اأنه ب���ات با�ستطاعة دم�سق من 

الآن و�ساعداً ال���رد ب�سكل �ساعق على اأي 

هجم���ات اأمريكي���ة اأو اإ�رسائيلية مقبلة«، 

الرو�سي  ال�سيا�سي  ح�سبما علّق املحل���ل 

الك�سندر نازاروف، �سائاًل: »هل هناك اأجمل 

من هذه الهدية التي كان يتمناها الرئي�ض 

الأ�سد من ترامب«؟

الهدي���ة الرو�سية القيم���ة لدم�سق يف 

خ�سم التهديدات الأمريكية و»الإ�رسائيلية« 

ل�سورية يف هذا التوقي���ت احل�سا�ض الذي 

تتجه في���ه اإىل طّي �سفح���ة حربها على 

الإرهاب بخط���ى ميدانية غ���ري م�سبوقة، 

للتفرُّغ ملواجهة الأ�سيل اخلارجي، اأبرزت 

احلن���ق الرو�سي من ال�ستف���زازات اجلوية 

»الإ�رسائيلية« املتوا�سلة لرو�سيا، والتي 

و�سلت اإىل ذروتها يوم ق�سف مطار تيفور 

الع�سك���ري، والذي اأودى ب���اأرواح عدد من 

اإىل امل�ست�سارين  اإ�ساف���ة  الرو�ض،  اجلنود 

الع�سكري���ني الإيراني���ني، ح�سبم���ا اأكدت 

وكالت اأنب���اء رو�سية، اأ�ساف���ت اأي�سًا اأن 

اأدى  الق�سف »الإ�رسائيلي« عل���ى املطار 

اإىل تدم���ري عدد من الطواف���ات والطائرات 

احلربية الرو�سية.

مو�سك���و الت���ي اآثرت الت���زام ال�سمت 

د،  حينها، ب���ادرت �رسيعًا، وب�س���كل متعمَّ

لالإعالن ع���رب وزارة الدف���اع الرو�سية اأن 

الطائ���رات »الإ�رسائيلية« هي من ق�سفت 

مطار تيفور، ما �سّكل �سابقة رو�سية جتاه 

تل اأبي���ب، التي لطاملا اعتم���دت �سيا�سة 

ال�سم���ت وعدم تبّن���ي م�سوؤولية اأي غارة 

تنفذه���ا نحو اأي هدف مع���اٍد لها.. م�سدر 

�سحايف مق���رب من الكرمل���ني ك�سف اأن 

القي���ادة الرو�سي���ة اأبلغ���ت امل�سوؤول���ني 

رو�سي���ا  مكان���ة  اأن  »الإ�رسائيلي���ني« 

الإقليمي���ة فوق كل اعتب���ار، وهي ترى اأن 

»اإ�رسائي���ل« باتت خط���راً جديًا يهدد كل 

الت���ي حققتها  ال�سرتاتيجية  الإجن���ازات 

رو�سيا يف �سوري���ة، ولذا �ستدافع ب�رسا�سة 

عن م�ساحله���ا وقواعدها وجنودها هناك 

�سد اأي معتٍد، مهما كل���ف الأمر.. من دون 

اإغف���ال ح�ساب طهران ال���ذي مل ُيقفل بعد 

م���ع »اإ�رسائي���ل«؛ امل�سوؤول���ة ع���ن قتل 

الإيراني���ني  الع�سكري���ني  امل�ست�ساري���ن 

ال�سبعة يف ق�سف مط���ار تيفور.. »وحيث 

�سيك���ون ال���رد الإيراين موؤمل���ًا جداً وغري 

اإ�س���ارة امل�سدر. ال�رسبة  ع«، ح�سب  متوقَّ

املعادي���ة الفا�سلة على �سوري���ة �ستزيد 

حتم���ًا من انهيار �سعبي���ة دونالد ترامب، 

م�سافًا اإليه���ا الف�سائ���ح املرتاكمة التي 

و�سع���ت م�سري رئا�ست���ه يف مهب الريح، 

خ�سو�س���ًا بع���د الإطباق عل���ى حماميه 

ال�سخ�سي وكامت اأ�رساره مايكل كوهني، ما 

قد يحفزه للهروب م���رة اأخرى اإىل الأمام 

عرب التخطيط ل�سّن ع���دوان خارجي اأكرب 

ُينقذه من ماآزقه الداخلية، وبالتايل لي�ض 

م�ستبَع���داً اأن يتم الإيع���از مل�سلحني يف 

�سوري���ة بتدبري هج���وم كيميائي اآخريف 

ح اأن  اإح���دى املناطق ال�سورية م���ن املرجَّ

تكون �ساحته درع���ا اأو حميطها، وهو اأمر 

�سب���ق وحّذرت منه وزارة الدفاع الرو�سية، 

ا�ستباق���ًا لأي هج���وم قد ي�سّن���ه اجلي�ض 

ال�سوري وحلف���اوؤه يف املنطقة اجلنوبية 

ل�ستعادتها اإىل ح�س���ن الدولة ال�سورية.. 

ثمة ر�سالة خرقت ال�ستعدادات الع�سكرية 

التي رفع���ت جهوزيتها  »الإ�رسائيلي���ة« 

اً  على احلدود اللبناني���ة وال�سورية حت�رسُّ

للرّد على مقت���ل امل�ست�سارين الع�سكريني 

الإيرانيني يف مطار تيفور.

تنق���ل معلوم���ات �سحافي���ة اأملانية 

ع���ن م�س���وؤول �ساب���ق يف وزارة الدف���اع 

الفرن�سية، اإ�سارت���ه اإىل حتذير �سوري غري 

ل  م�سبوق و�س���ل اإىل تل اأبيب، من اأي تدخُّ

مبا�رس على خط عمليات اجلي�ض ال�سوري 

وحلفائ���ه املقبل���ة يف درع���ا واملناطق 

اجلنوبية لن�رسة امل�سلحني هناك، كا�سفًا 

اأن الر�سالة اأُحلق���ت ب�»ن�سيحة« ت�رسيع 

خطة اإجالء مئ���ات اآلف »الإ�رسائيليني« 

م���ن فل�سط���ني املحتلة، حلظ���ة تطور اأي 

ح���دث ع�سكري مرتَقب اإىل مواجهة �ساملة 

بني املحوري���ن، »لأن الرد �سي�سوب على 

»اإ�رسائيل«، و�سيكلّفه���ا ثمنًا باهظًا هذه 

املرة، ح�سب اإ�سارته.

ماجدة احلاج

إفشال متباَدل بين ميقاتي و»المستقبل« للمهرجانات االنتخابية
لريب اأن القان���ون النتخابي الراهن يحقق 

�سيئًا م���ن العدالة يف التمثيل، كذلك ُي�سهم يف 

احل���د من »املحادل النتخابية«، ومن تهمي�ض 

�رسائح كبرية م���ن املواطنني، من خالل تغييب 

ممثليه���ا عن املجل�ض النياب���ي، بفعل القانون 

الأكري ال�سيئ الذي حتّكم يف احلياة ال�سيا�سية 

اللبنانية منذ ن�ساأة هذه الدولة يف ع�رسينيات 

الق���رن الفائ���ت، وكان جمحفًا عل���ى ال�سعيد 

التمثيلي لقوى �سيا�سية عدة، ل �سيما �ساحبة 

اخلط���اب الوطني الع���ام. اإل اأن له���ذا القانون 

م�س���اوئ عدي���دة، وخط���رة اأي�س���ًا، اأبرزها: اأن 

تق�سيم الدوائ���ر النتخابية على اأ�س�ض مذهبية 

وطائفي���ة، ما يوؤدي اإىل اإنت���اج جمل�ض نيابي 

طائفي بامتي���از، وبالتايل تهديد الأمن القومي 

اللبناين، يف �سوء النزاع���ات وال�رساعات ذات 

الأبعاد املذهبية التي يدور رحاها يف املنطقة، 

واخل���وف م���ن اأن ي�سل لظاه���ا اإىل لبنان؛ يف 

حماولة ل�سته���داف املقاومة، بعد النت�سارات 

التي يحققها حمورها يف �سورية والعراق.

ومن اأحد اأبرز امل�س����اوئ اأي�سًا، اأن حزب اهلل 

يج����د نف�سه و�سط هذه الأجواء املذهبية، جمرَباً 

عل����ى التحالف مع فري����ق �سيا�س����ي ي�سّن كل 

معارك����ه ال�سيا�سية ويج����ري غالبية تعييناته 

الإداري����ة عل����ى اأ�س�ض مذهب����ي، وي�سطر احلزب 

مل�ساندة حليفه يف معاركه، حفاظًا على وجوده 

ال�سيا�س����ي يف البلد، في�سب����ح يف هذه احلالة 

�رسيكًا م����ع الفريق املذكور، وتتعر بذلك فر�ض 

الإ�سالح املرجَتى، اإذا مل نقل اإنها �ستنعدم.

ويف حماولٍت ل�س���د ع�سب الناخبني، يقيم 

املر�سح���ون »حف���الت زج���ل« يف املزايدات 

مذهبي���ًا، وُيطلق���ون التهام���ات ويتبادلونها؛ 

كما حدث موؤخراً ب���ني الرئي�ض جنيب ميقاتي 

والنائ���ب حممد ال�سفدي، ال���ذي بالغ اأي�سًا يف 

ال���كالم املذهبي اإر�ساًء لتي���ار امل�ستقبل، علّه 

ي�سم���ي النائ���ب الطرابل�سي رئي�س���ًا حلكومة 

انتقالي���ة اإذا �س���اءت الظروف، عل���ى حد قول 

م�سادر �سيا�سي���ة طرابل�سية، اأكدت اأن املاكينة 

النتخابي���ة التابع���ة لل�سف���دي ت�سّدعت بعد 

عزوفه عن الرت�سح.

بلغ���ت املع���ارك النتخابي���ة ذروتها بني 

ميقاتي والتيار الأزرق، حيث تدور رحاها على 

ال�ساح���ة الطرابل�سية، وال�س���الح الأم�سى الذي 

ي�ستخدم���ه موؤخراً، حماول���ة كل منهما تف�سيل 

املهرجانات النتخابي���ة لبع�سهما، من خالل 

لت  الر�سى للمفاتي���ح النتخابية، و�ُسجِّ تقدمي 

للفريقيني املذكورين بع�ض النجاحات يف ذلك، 

حيث متّكن »تي���ار العزم« من اإف�سال مهرجان 

لأحم���د احلريري يف منطقة اأب���ي �سمراء، اأطلق 

عليه »مهرجان حا�س���د للكرا�سي البال�ستيكية 

الفارغة«، كذلك اأف�سل »التيار الأزرق« مهرجانًا 

للميقاتي اأم���ام م�سجد الب�سري يف حملة القبة، 

فلم ي�سارك �س���وى الع�رسات، ح�س���ب ما توؤكد 

م�سادر طرابل�سية.

الأ�س���واأ م���ن كل م���ا ُذكر اأن بع����ض القوى 

الفاعل���ة تعاطت يف النتخاب���ات ال�سابقة مع 

املواطن وفقًا ملنطق الزبائنية، م�ستغلة فقرهم 

وعوزهم، فتحولت بع�ض املراكز النتخابية اإىل 

ما ي�سبه مقاراً للت�سوّل.

ح�سان احل�سن

العدوان الثالثي على �سورية اأظهر العجز عن اإيقاف ر�سقات الدفاعات اجلوية ال�سورية
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¡ هذا ما مت العثور عليه يف منزل قائد 
»جي�ض الإ�سالم« بدوما

اأكد م�س���در ع�سكري �سوري ل�»الثب���ات« اأنه مّت 

العثور يف منزل قائد »جي�ض الإ�سالم« يف دوما 

بالغوط���ة ال�رسقية على جمموع���ة من الوثائق، 

اإحداها ُتثب���ت اإجراء عملي���ات لت�سنيع ال�سالح 

الكيميائ���ي يف تلك املنطق���ة عندما كانت حتت 

�سيطرة املجموعات امل�سلَّحة. وك�سف امل�سدر اأن 

من كان م�سوؤوًل ع���ن ملف الكيميائي والت�سنيع 

احلربي عند الإرهابي���ني يف دوما هما املدعّوان 

���ى ب�»اأبي  يو�س���ف قاقي����ض واأن�ض قا�سوع املكنَّ

ماه���ر«. كما تطرق���ت الوثائق الت���ي مت العثور 

عليها على وجود تقاتل بني عنا�رس املجموعات 

امل�سلح���ة يف الغوطة ال�رسقي���ة، ب�سبب حوادث 

ال�رسقة والنهب يف املدينة.

¡ اأمريكا تدر�ض اإمكانية ا�ستبدال قواتها يف 
�سورية باأخرى عربية

ع��ن  �س��ريت جورن��ال«  »وول  ذك��رت �س��حيفة 

م�سوؤولني اأمريكيني اإن اإدارة دونالد ترامب ت�سعى 

ال�س��تبدال قواتها يف �س��ورية بقوات عربية، وذلك 

خ�س��ية حدوث اأي فراغ. وقالت ال�سحيفة اإن جون 

بولتون ات�سل برئي�س املخابرات امل�رصية عبا�س 

كام��ل لبح��ث حج��م الق��وة الت��ي باإم��كان م�رص 

هت االإدارة االأمريكية اإىل كل من 
ّ

ن�رصها، كما توج

قطر واالإمارات وال�سعودية لتتحمل الكلفة املالية 

لتل��ك اخلط��ة. وبح�س��ب »وول �س��ريت جورنال«، 

فاإن��ه نظراً اإىل انخ��راط ال�س��عودية واالإمارات يف 

العدوان على اليمن، فقد ا�س��ُتثنيتا من امل�س��اركة 

الب�رصية يف هذه القوات.

¡ رعب »اإ�رسائيلي« من 15 اأيار
اأف���ادت م�سادر فل�سطينية ب���اأن حكومة بنيامني 

نتانياه���و فتح���ت مل���ف تب���ادل الأ����رسى مع 

»حما����ض«، مو�سحة اأن العدو ق���ّدم عر�سًا اإىل 

املخابرات امل�رسية ي�ستند اإىل وقف التظاهر على 

احلدود مع غزة خالل م�سريات العودة يف 15 اأيار 

املقب���ل، مقابل فك احل�سار ع���ن القطاع، والبدء 

الفوري مبفاو�سات تبادل الأ�رسى. من جهتها رّدت 

العر����ض »الإ�رسائيلي« ب�رسط  »حما�ض« على 

اإطالق حمرري �سفقة وفاء الأحرار )�ساليت(، الذين 

اأُعيد اعتقالهم مبا يخالف بنود ال�سفقة، كمقدمة 

لأي مفاو�سات ب�ساأن �سفقة تبادل ثانية.

¡ ال�سجون الإماراتية ال�رسية تهدد ال�سلم 
الجتماعي اليمني

اأك��د مبعوث��و االأمم املتح��دة اإىل �س��نعاء اأن دولة 

االإمارات ترتكب جرائم �س��د االإن�سانية يف اليمن، 

كا�س��فني اأن هن��اك �س��جونًا اإماراتي��ة �رصي��ة يف 

اليمن و�س��فوها ب�»غوانتانامو« الن�س��خة العربية 

يج��ري  »م��ا  اأن  االو�س��ط، معتربي��ن  ال���رصق  يف 

م��ن انتهاكات ج�س��يمة حلق��وق االإن�س��ان يخالف 

القانون الدويل، ويوجب امل�س��اءلة واملحا�س��بة«. 

ودع��ت البعثة الدولية اإىل تفكيك �س��بكة ال�س��جون 

ال�رصي��ة باليم��ن، و���رصورة ا�س��طالع املحكم��ة 

اجلنائية الدولية مب�سوؤولياتها وفتح حتقيق حول 

االنته��اكات املرتكب��ة، والت��ي ترق��ى اإىل جرائ��م 

حرب وجرائم �س��د االإن�سانية. كما راأى املبعوثون 

الدولي��ون اأن ال�س��جون ال�رصي��ة وما يج��ري فيها 

وعزمي��ة  االإره��اب  روح  تغ��ذي  انته��اكات  م��ن 

االنتق��ام يف اليمن، ك��ون االنته��اكات والتعذيب 

اإىل  ال�س��ابقني  ال�س��جناء  يدفع��ان  املمنهج��ان 

التطرف، م�ست�س��هدين بنموذج ال�سجناء ال�سابقني 

ل��وا اإىل �س��فوف تنظي��م 
ّ
يف الع��راق، والذي��ن حتو

»داع���س« انتقام��ًا لالنته��اكات والتعذي��ب ال��ذي 

تعر�س��وا له، داع��ني اإىل م�س��اءلة االإم��ارات اأمام 

املجتمع الدويل حول احتجازها 11 األف �سجني.

موضوع الغالف

ال�سوري���ة  الأح���داث  تت�س���ارع 

والدولية من���ذ العدوان الثالثي على 

التي  ال�ساروخية  وال�رسب���ة  �سورية 

وّجهتها بريطانيا وفرن�سا والوليات 

املتحدة اإىل مواق���ع بحثية �سورية، 

رداً عل���ى هجوم كيمياوي مزعوم يف 

ل�«�رسف« املجتمع  وانت�ساراً  دوما، 

الدويل؛ كما اأعل���ن الرئي�ض الفرن�سي 

اإميانويل ماكرون.

وبالرغم من ال�رسبة، فاإن الرئي�ض 

الأمريكي دونالد ترامب ما زال ُم�رساً 

عل���ى �سحب اجلن���ود الأمريكيني من 

�سوري���ة، ودع���ا ال���دول احلليفة اإىل 

احللول مكان الدول القوات الأمريكية 

لتاأمني الأمن وال�ستقرار يف املنطقة 

الت���ي �سين�سحب منه���ا الأمريكيون. 

دعوة ت�س���ّدى لها وزي���ر اخلارجية 

اأن »التحال���ف  واأعل���ن  ال�سع���ودي 

الإ�سالم���ي« م�ستع���ّد لإر�س���ال هذه 

القوات..

ع���ن  والإع���الن  الع���دوان  يف 

الن�سح���اب تناق����ض كب���ري، فف���ي 

الأول مزيد م���ن النخراط يف احلرب 

ال�سورية، ويف الثاين ان�سحاب منها، 

فكي���ف �سيك���ون امل�سه���د يف الفرتة 

املقبلة؟

اإىل  الدع���وة  ت�سب���ه  واقعي���ًا، 

لتاأمني جنود للحلول مكان  احللفاء 

الأمريكي���ني، الدع���وة الت���ي وّجهها 

اأوباما اإىل احللف���اء لتدريب »جي�ض 

�س���وري« لكي يوؤّم���ن الأرا�سي التي 

يت���م ال�سيطرة عليه���ا، فتنّطحت كل 

من ال�سعودي���ة وتركيا لهذه املهمة. 

عج���زت ال�سعودي���ة، فقام���ت تركيا 

با�ست�سافة مع�سكرات تدريب اأمريكية 

�رسع���ان  »معتدل���ة«  ملعار�س���ة 

م���ا ا�ست�سل���م عنا�رسه���ا ل�»جبهة 

اأ�سلحته���م  و�سلّموه���ا  الن����رسة« 

الأمريكي���ة، وانته���ت الفك���رة بدفع 

املاليني م���ن ال���دولرات من جيوب 

الأمريكيني من بدون نتيجة ميدانية 

على الأر�ض.

ح ال�سعودية ملهمة اإر�سال  اإن تنطُّ

قوات ع�سكري���ة اإىل �سورية ل يعني 

اأن باإمكانها فعل ذلك، وحتى اإن دول 

التحالف الإ�سالمي التي حتدث عنها 

اجلبري ل تبدو ق���ادرة عمليًا، فم�رس 

غارقة يف م�ساكلها الأمنية الداخلية 

والإرهاب املماَر�ض �سد القوى الأمنية 

اإىل اخلطر  والأقباط هناك، بالإ�سافة 

املتاأتي من جهات عّدة واأهمها �سيناء 

وليبيا، واحلدود املتفلتة التي حتتاج 

اإىل جه���ود اجلي�ض امل�رسي ل�سبطها 

ومنع انفالت احلدود مبا ي�سّكل خطراً 

على الأمن القومي امل�رسي.

الذين  فاملرتزقة  ال�سعودي���ة  اأما 

ا�ستقدمتهم م���ن دول اإ�سالمية فقرية، 

الع�سكرية واملادية  وجي�سها وقوتها 

م�ستنَزف���ة يف احل���رب اليمنية التي 

ل ت�س���ي بنهاية قريب���ة، بالإ�سافة 

للح���دود  اليمن���ي  الخ���رتاق  اإىل 

ت�سيب  التي  البالي�ستية  وال�سواريخ 

عم���ق الأرا�سي ال�سعودية و�سوًل اإىل 

الريا�ض.

وتبقى قطر الت���ي ل متلك جي�سًا 

كبرياً، وهي تعي�ض قلقًا اأمنيًا يتجلى 

بتهديد دول احل�سار الدائم لها، ولول 

ل الأمريكي  احلماية الرتكي���ة والتدخُّ

ل  ملا ا�ستطاعت قطر اأن تفلت من تدخُّ

ع�سكري خليج���ي يف اإقليمها يطيح 

بالعائل���ة احلاكم���ة وين�ّسب حاكمًا 

اآخر مكان متيم بن حمد بن خليفة.

اأما تركيا فهي الطرف الأقدر على 

لها  القي���ام باملهم���ة، وذل���ك لتوا�سُ

اجلغ���رايف واحل���دود امل�سرتكة التي 

باجلزء  الرتكي���ة  الأرا�س���ي  ترب���ط 

الذي ي�سيطر عليه���ا الأمريكيون يف 

�سورية، بالإ�سافة اإىل قدرات اجلي�ض 

الرتكي الكبرية، والنفوذ الرتكي على 

جمموعات كب���رية من امل�سلحني يف 

الداخل ال�سوري، والذي يجعلها ت�سلّم 

مهمة الأمن يف الأر�سي التي احتلتها 

ع���رب درع الف���رات وعملي���ة غ�سن 

الزيت���ون اإىل قوات حملي���ة �سورية، 

واإبق���اء جي�سها بعي���داً عن املناطق 

ال�سورية املاأهولة، لكن دون م�ساركة 

تركيا يف هذه املهمة عوائق، اأبرزها 

اأن املك���ّون الكردي الذي يقوم مبهمة 

الأم���ن الداخلي يف مناط���ق �سيطرة 

اأن تت�سلّم  الأمريكي���ني، ل���ن يقب���ل 

الأمريكية  الع�سكرية  القواع���د  تركيا 

وت�سيط���ر على الإقلي���م التابع لهم، 

بالإ�سافة اإىل اأن دعوة تركيا لتاأمني 

الأم���ن وال�ستقرار يف منطقة ال�سمال 

ال�رسقي ال�س���وري تبدو وكاأنها دعوة 

الذئب حلرا�سة القطيع، ويعني ب�سكل 

اأكي���د اأن الأمريكيني ق���د تخلوا مرة 

اأخرى عن حلفائه���م، وتركوا الأكراد 

مل�سريهم يف منطق���ة مغلقة يحيط 

بهم دول راف�سة لأي فكرة ا�ستقاللية 

اأو انف�سالية.

انطالق���ًا مما �سب���ق، ميكن القول 

الأمريك���ي  اإن م�ساأل���ة الن�سح���اب 

م���ن �سوري���ة وت�سلي���م املنطقة اإىل 

اأحد احللفاء تب���دو �سعبة ومتعذرة 

واقعي���ًا، وهنا يكون اأمام الأمريكيني 

خيارات عّدة مل�ساألة ان�سحابهم فيما 

لو اأ�رسّ عليها الرئي�ض ترامب:

اخلي���ار الأول: التخلي عن الأكراد 

وت�سليم املواق���ع لرتكيا، مع ما يف 

ذلك من خلط موازين القوى، وتقوية 

اأردوغان اإىل حدٍّ ل يرغبه الأمريكيون 

والأوروبيون، لكن قد ُي�سطرون لذلك.

اخليار الثاين: التفاهم مع رو�سيا، 

وت�سلي���م املنطقة للجي����ض ال�سوري 

باعتب���اره �ساح���ب ال�سي���ادة على 

الأر����ض، ويف هذا تراج���ع وخ�سارة 

معنوي���ة كب���رية لق���وى التحال���ف 

الدويل الت���ي طاملا �رسّحت برغبتها 

ب�»التخلُّ�ض« م���ن الرئي�ض ال�سوري 

ب�سار الأ�سد.

القوات  �سح���ب  الثالث:  اخلي���ار 

الأمريكي���ة، عل���ى اأن تق���وم ق���وى 

النق�ض يف  الغربي بتاأمني  التحالف 

اجلنود، ويبقى الو�سع كما هو عليه، 

وهو اأمر �سع���ب اأن يقبله الغربيون 

ب�سهولة.

القوات  اإبق���اء  الراب���ع:  اخلي���ار 

الأمريكية واإبقاء احلال كما هو اإىل اأن 

يحني اأوان احل���ل ال�سيا�سي ال�سوري، 

الأمريكي  الع�سك���ري  الوجود  فيكون 

ورقة �سغط على طاولة املفاو�سات 

ت�سم���ن لهم حتقي���ق م�ساحلهم يف 

املتحاورة  الق���وى  وجت���رب  �سورية، 

والدول ال�سامنة يف اأ�ستانة على اأخذ 

امل�سالح الأمريكية بعني العتبار يف 

اأي حل �سيا�سي �سوري م�ستقبلي.

ل ميكن التكه���ن باخليار املتبع، 

فالرئي����ض ترام���ب ي�رسّ عل���ى اإبراز 

�سورة ع���ن نف�سه »الرج���ل الذي ل 

ميكن التنبوؤ بت�رسفاته«، والتناق�ض 

ال���ذي �سهده ال�سل���وك الأمريكي بني 

الدع���وة اإىل الن�سح���اب من �سورية، 

والقي���ام ب�رسب���ة ع�سكرية يف نف�ض 

الوقت، هو خري دليل على ذلك.

د. ليلى نقول

هل ينسحب األميركيون من سورية؟

االنسحاب األميركي من 
سورية وتسليم المنطقة 

إلى أحد الحلفاء يبدو 
صعبًا ومتعذرًا حاليًا
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العدوان الثالثي.. من 
عبد الناصر إلى األسد

كم���ا كان قَدر م�رص يف �صد العدوان 

الثالثي ع���ام 1956، حني قالت �صورية: 

هنا القاهرة من دم�صق، كان قَدر �صورية 

قلب العروبة الناب����ض اليوم؛ اأن تكون 

مقربة الغزاة.

 - الأمريك���ي  الثالث���ي  الع���دوان 

الربيط���اين - الفرن�صي على اجلمهورية 

ال�صورية يذّكرن���ا بعدوان ذات  العربية 

القوى ال�صتعمارية على جمهورية م�رص 

العربي���ة؛ ع���دوان يدخل �صم���ن التاٱمر 

اأمتنا، والذي  الإمربيايل ال�صهيوين على 

عّودتن���ا عليه ق���وى الغطر�ص���ة وال�رص 

العاملي و»نواطري الكاز« يف املنطقة.

من���ذ الي���وم الأول لإط���الق معركة 

حتري���ر الغوط���ة يف ريف دم�ص���ق، بداأ 

حمور ال����رص يفقد �صواب���ه؛ متامًا كما 

فقده حني فر�صت م����رص �صيادتها على 

1956 فعادت  ال�صوي����ض.. ع���ام  قن���اة 

قن���اة ال�صوي�ض اإىل ال�صي���ادة امل�رصية، 

وع���ام 2018 ع���ادت الغوط���ة ال�رصقية 

اإىل ال�صيادة ال�صوري���ة، وكان القرار من 

القيادتني: ن�رص من اهلل وفتح قريب.

ل ي�صع ه���ذه الأمة، وعل���ى امتداد 

�صنوات العدوان الثالثي الأول والثاين اإل 

اأن تنظر اإىل ع���رب املا�صي الذي يتجلى 

مب�صهدية اليوم، نعم، كما حتدى الرئي�ض 

عبد النا�رص الدول العظمى حفاظًا لي�ض 

فقط عل���ى كرامة م�رص وا�صتقاللها، اإمنا 

العربية،  ال�صع���وب  اأي�صًا عل���ى كرامة 

َفَعلها الرئي�ض الأ�صد، ورمبا ب�صورة اأكرب 

واأ�صد.

حا�رصنا ون�رصن���ا اليوم هو �صدى 

له���ذا املا�ص���ي امل����رصق يف زمن عبد 

النا�رص، والذي ي�صع من دم�صق العروبة، 

حي���ث التّف ال�صعب حول القيادة ليقول 

اإنه مع زعيمه يف ال�رصاء وال�رصاء، لأنه 

رمز كرامته وعنفوانه.

اأوراق  اأ�صقط العدوان الثالث���ي اآخر 

الت���وت التي اختب���اأت وراءها الوليات 

املتحدة الأمريكي���ة وفرن�صا وبريطانيا 

حت���ت عناوي���ن براقة؛ ح���ول »حقوق 

الإن�ص���ان« و»الدميقراطي���ة« الزائف���ة 

التي يحاول���ون ت�صويقها من خالل �صّن 

احلروب ون����رص اخلراب والدمار وانتهاك 

�صيادة ال�صعوب والدول وا�صتقاللها.

ورغ���م اأن الع���دوان الثالث���ي على 

�صوري���ة �صب���ق انعقاد القم���ة العربية 

يف الظه���ران بنح���و 24 �صاع���ة، فاإن 

القادة الع���رب مل يناق�ص���وا ال�رصبات 

الت���ي تعرّ�صت لها �صوري���ة يف قمتهم 

ال�29، وذل���ك باأمر عمليات اأمريكي عرب 

الف�صيل ال�صعودي، لأن من مّول العدوان 

من علوج اخلليج ل���ن ي�صمح مبناق�صة 

�رصهم.

يف الوق���ت الذي ن�صجب ونندد بهذا 

الع���دوان، نوؤك���د لقوى ال����رص العاملية 

واأذيالهم من العرب���ان اأن جذوة ن�صال 

اأمتنا العربية والإ�صالمية �صتظل م�صتعلة 

حتى حترق قوى ال�رص واملتاٱمرين معها، 

لأن اأمتنا موعودة بالنت�صار ولن تخنع، 

و�صيتجدد ن�صالها جياًل بعد جيل.

حممد دياب

العامل، خ�صو�صًا  مل تكن �صعوب 

العربي���ة منه���ا، بحاج���ة اإىل دليل 

على املدى ال���ذي و�صل اإليه النحدار 

ال�صتعم���اري  والغرب���ي  المريك���ي 

اخالقي���ًا وان�صاني���ًا، ول بحاجة اإىل 

بره���ان عن املدى ال���ذي و�صلت اليه 

دول الرجعي���ة العربي���ة وخ�صو�صًا 

باع���ة ال���كاز العربي، م���ن التبعية 

والتواط���وؤ م���ع الع���دو ال�صهي���وين، 

و�صيدهم المريكي.

ه���وؤلء الع���راب هلل���وا كث���رياً 

 – المريك���ي  الثالث���ي  للع���دوان 

الفرن�صي- الربيطاين على �صورية، ل 

بل مولوا ه���ذا العدوان ووفروا له كل 

ا�صباب الدعم املادي واملايل.

وكعادت���ه المريك���ي والغرب���ي 

الهمجية،  لتربي���ر عدوانه وحروب���ه 

يختل���ق �صت���ى الكاذي���ب والذرائع 

لتربي���ر عدوانه.. بي���د اأن هذه املرة، 

يف عدوانه الذي اخفق يف حتقيق اأي 

نتيجة، كان يحاول اأن ينقذ جماميع 

الرهابيني يف ظ���ل النت�صارات التي 

حققه���ا اجلي�ض العرب���ي ال�صوري يف 

الغوطة والتي انتهت بتحريرها ب�صكل 

كامل وجعل من دم�صق امنة متامًا.

واإذا كان ه���ذا الع���دوان الغربي 

الدولرات  مدعوم خليجيًا مبلي���ارات 

الكاذبة،  »الكيميائ���ي«  ذريعة  حتت 

لكن وفقًا ملعلومات دقيقة، فاإن اجلي�ض 

العربي ال�صوري متكن من حتقيق �صيد 

ثمني، و�صفه خرباء ع�صكريون باأنه ل 

يقدر بثمن، و�صع���ت القيادة ال�صورية 

حلفاءها، خ�صو�صًا الرو�صي والإيراين 

الثمني«، والذي  بحقيقة هذا »ال�صيد 

اأمريكيني  هو �صق���وط قتلى وا����رصى 

وبريطاني���ني وخليجي���ني و�صهاينة 

اأجهزة  برتب عالي���ة ع�صكري���ة ويف 

املخابرات كانوا ي�رصفون ويعملون مع 

املجموعات الرهابية، وهو ما جعلهم 

بالويل  ويه���ددون  يج���ن جنونه���م، 

والثب���ور وعظائم الم���ور، لكن برودة 

الع�صاب ال�صورية، واملوقفني اليراين 

والرو�ص���ي ال�صديدي���ن، ومعرفتهم���ا 

بالوقائع واحلقائ���ق امليدانية، افلتت 

من يد المريكيني واتباعهم، و�صار كل 

همهم الآن العودة با�رصاهم وبتوابيت 

قتالهم، وهو المر الذي يجعل الرتباك 

ل���دى حلف العدوان عل���ى �صورية يف 

ت�صاع���د، يف ظل معلوم���ات توؤكد ان 

التهور  الداخلية تتزاي���د على  النقمة 

ال�صعودي ال���ذي اأ�صبح يخبط يف كل 

اجتاه دون اأن يحقق اإ�صابة اأي هدف.

ه���ذا الواق���ع بات يط���رح ا�صئلة 

ملحة:

ماذا جتني دولة الكاز الكربى مع 

اتباعه���ا، من احل���روب املدمرة التي 

تغذيها مبليارات الدولرات ل�صتهداف 

الكربى  الن�صانية  احل�صارات  وا�صقاط 

الت���ي مر عربها طري���ق احلرير منذ 3 

الف ع���ام قبل امليالد والتي متتد من 

م���ا قبل بالد فار�ض )اي���ران( ومتر يف 

بالد ما بني النهري���ن )العراق( وبالد 

ال�ص���ام )�صوري���ة الطبيعي���ة(، وبالد 

الفراعنة )م�رص(.

دول���ة الكاز الك���ربى �صبق لها ان 

مولت وامدت �صدام ح�صني ل�صن حربه 

العبثية على ايران بعد جناح ثورتها 

بقي���ادة اآية اهلل املو�ص���وي اخلميني، 

وبعدها للتخل�ض م���ن �صدام ح�صني، 

دفع���ت مملكة الذهب الأ�صود كما تفيد 

الوثائق نحو 54 مليار دولر ل�صقاطه 

فكان الغ���زو المريكي لبالد الرافدين، 

لت�ص���ري هذه الب���الد حليف���ة ليران، 

بف�صل دعم الأخرية للمقاومني للغزو 

المريكي.

وو�صع���ت دولة ال���كاز وحلفاوؤها 

عداءه���ا نحو اجلمهوري���ة ال�صالمية، 

وكل حلي���ف اأو �صديق له���ا، فدفعت 

مليارات الدولرات لهزمية املقاومة يف 

لبنان، فكان النت�صار املدوي اأوًل يف 

�صهر اي���ار 2000، الذي دحر فيه العدو 
ال�صهيوين عن معظم اجلنوب اللبناين 

دون قيد اأو �رصط، وزادت التمويل لهذه 

املهمة، فكانت حرب متوز 2006، التي 

اعلنت بائعة ال���كاز الكربى انحيازها 

�ص���د من و�صفتهم ب���� »املغامرين«، 

فكان النت�صار العظيم الذي قهر جي�ض 

العدو ال���ذي كان يو�صف ب� »اجلي�ض 

الذي ل يقهر«.

انت�صارات  اأن  وحينم���ا وج���دت 

و�صم���ود املقاومة يف لبن���ان وغزة، 

�ص���ارت ملهم���ًا لل�صع���وب العربية 

الوطن���ي  ا�صقالله���ا  ع���ن  للدف���اع 

وحريته���ا، اجتهت مملك���ة اآل �صعود 

واتباعها وحلفائها، بالطبع مع ال�صيد 

المريكي نح���و الدول���ة التي تعترب 

القلب الذي ي�ص���خ القوة والإرادة يف 

�رصايني املقاومة، وعنينا بها �صورية، 

ودفعت ما يفوق 150 مليار دولر، من 

اج���ل هزمية �صوري���ة، وتفكيكها وفك 

حلفها الوثيق م���ع ايران واملقاومات 

العربية، وهي ما ت���زال تدفع وتدفع 

من اأح���ل املهمة التي تتحطم يف ظل 

ال�صمود ال�صط���وري للجي�ض العربي 

ال�ص���وري، وحلفائ���ه.. ل ب���ل �صارت 

العالقة ع�صوي���ة بني حلف املقاومة 

واملمانع���ة الذي ي�صج���ل انت�صارات 

باهرة على حلف العدوان ال�صتعماري 

– ال�صهيوين – الرجعي.
ويف ظ���ل التناف����ض املدمر الذي 

اآل �صع���ود لزعامة  تخو�صه مملك���ة 

املنطق���ة والعامل ال�صالم���ي، دفعت 

ل�صقاط  ال���دولرات  مليارات  ع�رصات 

اردوغان، الذي مل يجد بداً من الوقوع 

يف احل�ص���ن الي���راين والرو�صي، كما 

دفع���ت مليارات ال���دولرات ملحاربة 

متي���م بن حمد يف قط���ر، مما ا�صطرة 

الدوحة ملد اليد اإىل ايران.

ودفعت ال�صعودية وما تزال تدفع 

ال���دولرات ل�صقاط  م���ن  املليارات 

اليمن، وجعله ج���زءاً من م�رصوعها 

وطموحاتها، ف���كان اأن �صمد وقاوم 

وواجه، وه���ا هي ال�صواريخ اليمنية 

تت�صاقط يف الريا�ض، لدرجة اأن �صدة 

اخلوف جعلتها تنقل القمة العربية 

من عا�صمتها اىل الظهران.

وباع���ة  ال�صعودي���ة  ودفع���ت 

ال���كاز مئات ملي���ارات ال���دولرات 

ل���� »�صايلوك« المريك���ي من اجل 

ا�صق���اط »التفاقي���ة النووية« مع 

ايران، لكن رف�ض ال���دول الوروبية، 

لهذا المر، جعله���ا تطلب، ود ايران 

وحتذر المريكي من القدام على هذه 

اخلطوة، ب�صكل �صارع فيه امل�صوؤولون 

الوروبي���ون نح���و طه���ران لتاأكيد 

رف�صه���م لأي خطوة اأمريكية يف هذا 

الجتاه، وحولت طه���ران تعامالتها 

املالية الدولية اإىل اليورو.

وب�ص���كل ع���ام، فالع���رب الذين 

ي�صكل���ون نح���و خم�ص���ة باملئة من 

�صكان العامل، ي�صرتون بف�صل اجلنون 

اخلليج���ي اكرث من خم�ص���ني باملئة 

م���ن �صالح الع���امل، يف وقت ل يوجد 

فيه مركز اأبحاث علمية جدير بالثقة 

العلمي���ة، يف نف�ض الوقت الذي ت�صري 

في���ه الح�صائي���ات اأن اك���رث من 60 

باملئة من الالجئ���ني يف العامل، هم 

من العرب، فم���اذا ل���و اأ�صفنا اليهم 

الالجئون من دول ا�صالمية غري عربية 

كالباك�صتان وافغان�صتان وغريهما.. 

اأحمد زين الدين

صيد ثمين في الغوطة الشرقية سّرع العدوان
الثالثي الفاشل على سورية

قرار إيران تحويل معامالتها 
المالية إلى اليورو مؤشر 
على استعدادها لمواجهة 

أميركا 

التكتيك الع�سكري ال�سوري اأذهل الغرب 
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مل يعد احلديث ع���ن حرب عاملية 

ثالث���ة معق���وداً فقط عل���ى التكهنات، 

فاأط���راف ال�رصاع ال���دويل املركزية يف 

كل الع���امل ت�صتع���د وتبن���ي قدراتها؛ 

قيا�صًا اإىل النواي���ا الأكرث �رصاً للوليات 

املتحدة، يف زمن اجلنون الأمريكي، لأن 

القّيمني عل���ى ال�صيا�صة الأمريكية باتوا 

متيّقن���ني اأن الهيمنة بالق���وة الغا�صمة 

عل���ى كل امل�صتوي���ات يف طريقها اإىل 

التدهور ال�رصيع، وبالتايل بات ال�صا�صة 

الأمريكي���ون يفق���دون اأب�ص���ط قواع���د 

الن�صباط العقلي.

العدوان  ال�صياق ين���درج  يف ه���ذا 

الثالثي على �صورية من جانب ثالث دول 

اأع�صاء دائمني يف جمل�ض الأمن الدويل؛ 

الوليات املتح���دة الأمريكية وبريطانيا 

وفرن�صا، والعدوان بحّد ذاته اعتداء على 

املواثيق والقوانني التي حتكم املجل�ض 

نف�صه، وهن���ا اخلطورة التي يركز عليها 

اجلانب الرو�صي مب���وؤزارة ال�صني، وهما 

ع�صوان دائم���ان اأي�صًا يف جمل�ض الأمن 

املكوَّن من خم�ض دول دائمة الع�صوية، 

ولذل���ك ميكن تف�ص���ري املواجهة ب�صقني: 

ع�صكري من جهة، و�صيا�صي - اإعالمي - 

اقت�صادي من جهة اأخرى.

وعليه، فاملواجهة ال�صيا�صية كانت 

اإحدى و�صائ���ل الت�صّدي للعدوان، بحيث 

ت����رّص مو�صك���و وبك���ني عل���ى اللتزام 

بالقوانني الدولية التي تتعّمد الوليات 

املتحدة، على وجه اخل�صو�ض، تخّطيها، 

ل ب���ل اأن ت�رصبه���ا بعر����ض احلائ���ط 

بالركون اإىل عنجهية غري م�صبوقة، مع 

التغيريات احل���ادة التي تطبع ال�صيا�صة 

خ�صو�صًا،  والأمريكي���ة  عمومًا  الغربية 

وه���ذا جتلى ب�صورة وقح���ة منذ نهاية 

العام 2017.

م���ن هنا تكونت قناع���ة رو�صية باأن 

احلمالت الدعائي���ة الأمريكية امل�صتلَهمة 

م���ن وا�ص���ع نظري���ة الك���ذب يف احلرب 

النف�صية وزي���ر الدعاية الهتلرية؛ جوزف 

غوبل���ز، باأنه���ا انتهاج وا�ص���ح، وهدفها 

الن�صحاب م���ن قواعد العالقات املعرَتف 

به���ا دولي���ًا، وفتح العامل اأم���ام �رصيعة 

الغ���اب، اأو عامل ب���ال �رصائ���ع، ل مكان 

لالإن�صانية فيه.

اإن ممار�صة العدوان )ولي�ض بال�رصورة 

فقط على امل�صت���وى العدواين الع�صكري، 

اإمنا اأي�صًا على امل�صتوى القت�صادي( الذي 

تنوء حتته العديد م���ن الدول عرب البنك 

���ني، والتهديد امل�صتمر  وال�صندوق الدوليَّ

بالعقوبات، واللج���وؤ اإليها �صد كل دولة 

تخال���ف الهيمنة الأمريكي���ة، مكون اآَخر 

من مكون���ات العدوان، وكذل���ك العدوان 

الإعالمي الدعائ���ي، مثل ا�صتظالل ق�صية 

مفربكة عل���ى غرار »كيمي���اوي دوما«، 

الذي اأثبتت الوقائ���ع بال�صوت وال�صورة 

م���ع ال�صخ�ص���ني اللذين �ص���ورا »الفيلم 

الذريعة«، متهيداً ل�صن العدوان م�صحوبًا 

بحملة اإعالمية - نف�صي���ة قادها ترامب 

وجمموعته من البي���ت الأبي�ض، واأتباعه 

الغربيني من بريطاني���ا اإىل فرن�صا، دون 

اأن ىي�صتمع���وا ل�صوت العقالء يف القارة 

العجوز: »اأن اأظهروا اأدّلتكم« قبل اللجوء 

اإىل العدوان.

تعمالن  كانت���ا  وال�ص���ني  رو�صي���ا 

على فكفك���ة حلف الع���دوان من خالل 

اإظه���ار الأ�صاليل الت���ي يتمرت�ض خلفها 

الغربيني  معه���م  ليورطوا  الأمريكي���ون 

اإىل  جميع���ًا، وال�صبب اجلوه���ري يعود 

تعاظ���م ال�صع���ور لدى الغ���رب، بقيادة 

وا�صنط���ن، اأن رو�صي���ا ع���ادت بقوة اإىل 

باإمكان  الدولي���ة، ومل يع���د  ال�صاح���ة 

امل�صتعمرين كب���ح م�صارها، وكذلك فاإن 

ال�ص���ني ب���داأت تخرج م���ن اأ�صوارها اإىل 

نها القت�صادي  الف�صاء العاملي بعد متكُّ

الهائل، وبناء عالقات جديدة مع العامل، 

م���ع ت�رصيع بناء ق���وة ع�صكرية خميفة 

بداأ الغرب يتحدث ع���ن خماطرها على 

طموحات���ه وخطط���ه ال�صتعمارية، اإىل 

جانب تعاظ���م خوفه من القوة الرو�صية 

التي اأفرج الرئي����ض فالدميري بوتني عن 

بع�ض ما يوجد يف الرت�صانة، بحراً وجواً 

و�صاروخيا، وكان���ت اإ�صارة لن ي�صقطها 

الغرب من ح�صابات���ه عندما اأعلن وزير 

الدف���اع ال�صيني يف اأول زي���ارة له اإىل 

اخلارج: اأردنا من املجيء اإىل مو�صكو اأن 

»ُنظهر للعامل امل�صت���وى العايل لتطور 

عالقاتن���ا، وعزم قواتن���ا امل�صلحة على 

تعزيز التعاون ال�صرتاتيجي«، واخت�صار 

الر�صال���ة للوليات املتح���دة: »اإننا مع 

رو�صيا يف املواجهة«.

بغ�ّض النظر ع���ن الرهانات التي كان 

البع�ض ميّني النف�ض به���ا، ورمبا ال�صعور 

بال�صتي���اء، ب�صبب ع���دم م�صاركة رو�صيا 

يف �ص���ّد الع���دوان، لكن ل بد م���ن النظر 

اإىل بع�ض اجلوانب الهام���ة، مع العلم اأن 

الهدف غري املبا�رص كان اإ�صافة اإىل �صورية، 

كاًل من اإي���ران ورو�صيا وف�صائل املقاومة، 

ويف مقدمته���ا ح���زب اهلل، وق���د �صارعت 

الدول املعتدية منذ اللحظة الأوىل بعدما 

حتّطم���ت �صواريخها يف اجل���و لإعالن اأن 

الهدف يقت�رص فقط عل���ى تقوي�ض القدرة 

الكيمياوية للقوات ال�صورية، وهي تعلم اأن 

�صورية مل تع���د متتلك منه �صيئًا، ب�صهادة 

اللجنة الدولية التي اأ�رصفت على التخلُّ�ض 

منه، وبالت���ايل تريد هذه الدول اأن ت�صجل 

اأنه���ا حققت هدف���ًا ولو وهمي���ًا، لإر�صاء 

م على �صخ���رة اجلي�ض  كربيائه���ا املحطِّ

ال�صوري وحده دون �صواه.

مل تكن ق���وات الدفاع اجلوي ال�صورية 

بحاجة لأية موؤازرة، وقد اأبلت ب�صكل رائع 

من خالل اإ�صقاط معظم ال�صواريخ، وحرفت 

العديد عن اأهدافها، واأدارت املعركة بكفاءة 

عالي���ة ب�صواريخ ُتعترب م���ن النوع الأقل 

تطوراً مما ه���و موجود لديه���ا، لأن اإدارة 

العمليات ق�ص���ت باأن ال�صواريخ املتطورة 

مل يحن اأوان ا�صتخدامها مع املوجة الأوىل 

م���ن العدوان، وكان���ت يف جهوزية عالية 

لتدمري املوجات الأخرى من العدوان فيما 

ل���و ح�صلت، وبالتايل ل داعي للك�صف عن 

�صالح املفاجاآت م���ع بداية املعركة، على 

اعتبار اأن احلرب ق���د تتدحرج، ويجب األ 

ُتلق���ي ب���كّل الأوراق منذ اللحظ���ة الأوىل، 

ولع���ل العدو يح���اول ال�صتط���الع بالنار 

متهيداً لرمايات اأ�صمل واأو�صع.

لق���د كان���ت ال�صواري���خ والغوا�صات 

والطائرات الرو�صية يف اأعلى جهوزية من 

البحر املتو�صط اإىل البحر الأ�صود، ومل جتد 

ل لأن القوات ال�صورية كانت  �رصورة للتدخُّ

كفيلة باإحب���اط العدوان، وهو ما اأ�صاد به 

الذي���ن كانوا يتمّنون  الرو�ض  الع�صكريون 

املواجهة م���ع ع�صكريي الوليات املتحدة 

وملحقاتهم.

مل يطلب اجلي����ض العربي ال�صوري اأي 

م���وؤزارة، واعتربها معرك���ة حتدٍّ مع ثالث 

دول عظم���ى متّك���ن من حتطي���م غرورها 

وكربيائها، وه���ذا بحّد ذات���ه اأظهر تطوراً 

هائاًل يف الأداء الع�صكري وال�صيا�صي.

خال�صة �رصيعة لنتائج العدوان على 

امل�صتويني ال�صيا�صي والع�صكري ميكن اأن 

تكون كالتي:

ال�ص���وري ق���ادر على حتدي  اجلي�ض 

جيو�ض دول عظم���ى، وباإمكانه ا�صتيعاب 

التقني���ات املتطورة مهم���ا كانت، ولذلك 

اأكرث  �صتقوم رو�صيا بتزوي���ده مبنظومات 

راً. حداثة وتطوُّ

اأثبت ال�صالح الرو�ص���ي، حتى القدمي 

ق���ه على منظومات غربية ُتعبرت  منه، تفوُّ

فخر اإنتاج م�صانع القتل، وتدمريها.

�صيا�صيًا، �صارعت وا�صنطن، على ل�صان 

مندوبته���ا يف الأمم املتحدة، يف الإعالن 

عن ا�صتعداد اأمريكا للحوار مع �صورية اإذا 

ك�صفت عما متتلكه م���ن �صالح كيمياوي، 

وهي ت���درك عدم وج���وده اأ�ص���اًل، ولهذا 

�صتكون تداعيات على ال�صطوة الأمريكية.

ال�صط���وة الأمريكية عرب اإرهاب الدول 

�صترتاج���ع، لأن الكث���ري م���ن م���ن الدول 

�صيغزوه���ا �صع���ور التحرر م���ن القب�صة 

الأمريكية، وميكن اأن جتد يف رو�صيا مالذاً 

ترتاح فيه ومعه.

للغرب،  الت�صليلية  الدعاي���ة  �صقوط 

رغم قدرات���ه غري املحدودة على الرتويج، 

اأمام حقيقة �صم�ض حمور املقاومة، مع اأن 

اإمكاناته غري مت�صاوية. 

يون�ض عودة

صيد ثمين في الغوطة الشرقية سّرع العدوان
الثالثي الفاشل على سورية

¡ احل���اج عمر غندور؛ رئي�ض اللقاء الإ�صالمي الوحدوي، راأى اأن القمة 
العربي���ة يف الظهران قفزت فوق العج���ز العربي واأطلقت على نف�صها 

ا�صم »قمة القد�ض« تغطيًة ومتويهًا، وجاء البيان اخلتامي ليك�صف اأن 

لها يف ال�صوؤون  الغاية املوجبة لعقد قمة مطالبة اإيران بالكف عن تدخُّ

العربية، ودعم حرب ال�صعودية على اليمن، متجاهلة النخراط العربي 

الر�صمي يف التطبيع مع »اإ�رصائيل« لت�صفية الق�صية الفل�صطينية.

¡ جمعي��ة امل�س��اريع اخلريي��ة الإ�س��امية يف بريوت احتفل��ت بذكرى 
الإ�رساء واملعراج، بح�س��ور رئي�س اجلمعية ال�س��يخ د. ح�س��ام قراقريه، 

ومر�س��حها د. عدن��ان طرابل�س��ي، ولفيف م��ن العلماء واأه��ايل بريوت، 

وح�س��ود م��ن خمتلف مناطق بريوت. الطرابل�س��ي األق��ى كلمة قال فيها 

اإن »امل�س��اريع« حافظ��ت على بريوت، ودافعت ع��ن بريوت كما دافعت 

ل��ت الفرتاء والكذب 
ّ
ع��ن لبنان كله، و�س��رت على الأذى طويًا، وحتم

طويًا، وهي حري�سة على الوطن واأهله، وبريوت واأهلها.

¡ ال�صي���خ ماهر عبدالرزاق؛ رئي�ض حرك���ة الإ�صالح والوحدة، ا�صتقبل 
ال�صي���خ ح�صن حام���د؛ ع�صو الهيئة ال�رصعي���ة يف املجل�ض الإ�صالمي 

العل���وي على راأ�ض وفد، ومت التاأكيد عل���ى اأن الأمة لها عدّو واحد هو 

العدو ال�صهيوين الأمريكي، داع���ني ال�صيا�صيني يف لبنان اإىل حت�صني 

البلد باحلوار والتالقي.

¡ ال�س��يخ �س��هيب حبل��ي اأكد اأن اأي حت��رك يف وجه العدو ال�س��هيوين، 
ل �س��يما يف الداخل الفل�س��طيني، هي خطوة على درب حترير فل�سطني، 

وتوؤ�س�س لرتاكم احلالة ال�سعبية املقاومة الراف�سة للر�سوخ لهذا العدو، 

وبالت��ايل اأي عمل مق��اوم ومناه�س لاحتال مبارك، وي�س��كل بارقة 

اأمل على درب فل�سطني.

¡ لق���اء اجلمعيات وال�صخ�صي���ات الإ�صالمية لفت اإىل اأن بيان 
القمة العربية يف ال�صعودية حاول اأن يحرف احلقائق الدامغة 

عن العدو احلقيقي للعرب، والذي هو الكيان ال�صهيوين وحماته، 

فكان���ت اإيران واحلوثيون هما ال�صغ���ل ال�صاغل، مما بني الأمور 

بو�صوح اأن املطلوب حللف الرجعية العربية هو الكتفاء باحلد 

الأدن���ى من الت�صامن م���ع الفل�صطينيني يف العل���ن، وتكري�ض 

التطبي���ع مع ال�صهاينة يف ال�رص والعل���ن، وحماولة ح�صد كل 

اجلهود بالرتغيب والرتهيب �صد اإيران.

¡ جبهة العمل ال�س��امي راأت اأن معركتنا مع العدو ال�سهيوين 
الغا�سب هي معركة مفتوحة ل تنتهي اإل بتحرير فل�سطني وكافة 

الأرا�سي العربية املحتلة، وعودة احلق اإىل اأهله ال�رسعيني.

روسيا والصين.. والعدوان الثالثي

ال�سني للواليات املتحدة: اإننا مع رو�سيا يف املواجهة

قوات الدفاع الجوي السورية 
لم تكن بحاجة إلى أية مؤازرة 
من موسكو وبكين.. وأدارت 

المعركة بكفاءة عالية
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انعقدت القمة العربية النازحة 

م���ن الريا����ض اإىل الدم���ام خوفًا 

م���ن الق�صف اليمني ال���ذي تنكره 

ال�صعودي���ة وتعرتف به يف عملية 

اإعالمي���ة غري ذكي���ة خ�رست فيها 

معنويًا وع�صكريًا، فمن ال ي�صتطيع 

حماية القمة العربية يف الريا�ض 

ال ي�صتطيع اأن ُي�صقط اليمن.

»قمة القد����ض« التي مل تعلن 

موقفها من نقل ال�صفارة االأمريكية 

وكان���ت  ال�رسقي���ة،  القد����ض  اإىل 

قم���ة ال�50 ملي���ون دوالر لالأونروا 

)الالجئني( مقابل 500 مليار دوالر 

لرتامب..

قم���ة عربي���ة مل تلحظ جمازر 

»اإ�رسائيل« �ص���د م�صريات العودة 

على حدود غزة، بل انهمكت بتاأييد 

الع���دوان الثالث���ي عل���ى �صورية، 

وحماي���ة اجلماع���ات التكفريي���ة 

ال�صخيفة  الكيماوية  وم�رسحياتها 

يف الغوطة.

قمة عربية مل ت�صتطع اأن جتمع 

�صمل الع���رب.. وال تق���ف لُت�صلح 

م���ا دمره »الربي���ع« اخلليجي - 

االأمريكي يف االأمة العربية..

قم���ة عربي���ة ال ت���رى تهديداً 

لالأمة املتهالك���ة واملمزقة، والتي 

االنقرا�ض  تق���ف عل���ى م�ص���ارف 

���ر  الت�صحُّ وبعده���ا  ال�صيا�ص���ي، 

االقت�ص���ادي.. اإال اإي���ران، وتتذك���ر 

اجلزراالإماراتي���ة »املباعة« ل�صاه 

اإيران، وتطالب با�صتعادتها، لكنها 

واجلوالن  وفل�صطني  القد�ض  تن�صى 

و�صبعا، وتعرتف للمحتل الغا�صب 

امل�صالح  وتقاط���ع  الوجود،  بحق 

و�صورية  اليم���ن  �صد  والتحال���ف 

واإيران.

م���ع كل ه���ذا االأ�ص���َود العربي 

الق���امت، هن���اك ب�صي����ض �ص���وء، 

خ�صو�ص���ًا اأن ه���ذه القمة مل تذكر 

املقاوم���ة يف لبن���ان، ال �صلبًا وال 

اإيجابًا، وهذا �صيء اإيجابي، بعدما 

ودعت  باالإرهاب،  املقاومة  �صّنفت 

اإىل ُح�ص���ن اجل���وار، فا�صتب�رسن���ا 

خ���رياً النها تفتح االأب���واب حلوار 

لكننا  االإ�صالمية،  اجلمهوري���ة  مع 

ناق�صت  الت���ي  بالبنود  فوجئن���ا 

التو�صي���ات، فاأعادت حتميل اإيران 

كل ه���ذا الدمار العرب���ي - خالفًا 

للواق���ع - فيب���دو اأن الدعوة هي 

للعدو »االإ�رسائيلي«، وهو املعنّي 

»بدول اجلوار« ولي�صت اإيران !

العربية  اململك���ة  ا�صت�صاف���ت 

العربي���ة«  »القم���ة  ال�صعودي���ة 

التي ال ب���د اأن تنعقد وفق القانون 

بال�صكل، لكنها يف امل�صمون كانت 

ت�صتنخ م���ا ُقرّر يف قم���م �صابقة، 

م���ع تغيري يف اأ�صم���اء امل�صاركني 

وتاري���خ االنعقاد، ويبق���ى الف�صل 

والت�صتت عنوان القمة العربية.

لق���د األغ���ى الع���رب بقي���ادة 

وظه���روا  اأنف�صه���م،  »اخللي���ج« 

كاأثري���اء �ُصّذج يوزع���ون اأموالهم 

على اأم���ريكا والغرب، مقابل وعود 

بحفظ عرو�صهم واأنظمتهم، ودفعوا 

معظم م���ا ينهب���ون م���ن ثروات 

�صعوبهم، و�صيدفعون ب�صكل يومي 

حتى تفرغ خزائنه���م، ثم يتخلى 

عنهم اأ�صيادهم.

ماذا  الع���رب:  للقادة  �صوؤالن���ا 

ل���و اجتمعتم حلف���ظ االأمة وحفظ 

القد����ض  مقد�صاته���ا وا�صرتج���اع 

وفل�صطني؟

ماذا لو وّظفتم مئات املليارات 

الت���ي تدفعونه���ا نق���داً اأو مقابل 

�صفقات �ص���الح اأو حماية وهمية، 

والت���ي مل متن���ع »نزوحكم« من 

لتوف���روا  الدم���ام،  اإىل  الريا����ض 

ثم  ل�صعوبك���م،  الك���رمي  العي����ض 

امل�صلمني يف  اإخوتك���م  ت�صاعدون 

اأفريقيا والدول العربية التي تنوء 

حتت عبء الفقر واجلوع؟

ماذا لو تفرّغت���م جلمع ال�صمل 

وتطه���ري االإ�صالم م���ن التكفري بدل 

اأن تن����رسوا الوهابي���ة وجماعات 

التكف���ري، بطلب اأمريكي، كما �رسح 

ويل العهد ال�صعودي؟

م���اذا لو اأنفقتم عل���ى التعليم 

وال�صح���ة واالإمناء م���ا ت�رسفونه 

الإ�صعال احلروب �صعيًا وراء زعامة 

اأن تتو�ص���ع دائرة  وهمية، فب���دل 

الزعامة لكم ت�صّحرت وانفرط عقد 

جمل�ض التعاون اخلليجي ومنظمة 

التعاون االإ�صالمي وجامعة عربية 

جتتم���ع لتذك���ري الع���امل باأنه���ا 

مازال���ت على قي���د احلي���اة، واإذا 

اجتمعت ل�صاع���ات معدودة فاإنها 

توّقع على اغت�صاب ليبيا وق�صف 

�صورية وح�صار اإيران والتنازل عن 

فل�صطني وتدمري العراق بناء لطلب 

اأمريكي - »اإ�رسائيلي«؟

العرب  �صي�صتيقظ احل���كام  هل 

قب���ل اأن تنف���د اأمواله���م ويرميهم 

ترام���ب كما يرم���ي العجائز ممن 

يعمل���ون يف مملكة جتارته بعدما 

يخ�رسن جمالهن ويكربن وال ميكن 

جني االأرباح من ورائهن؟

ما يزال هن���اك ف�صحة من اأمل 

ليعود البع�ض اإىل ر�صده، ومن يظن 

اأن النار لن ت�ص���ل اإليه فهو واهم، 

والدلي���ل اأن اأول الغي���ث �صواريخ 

الريا�ض التي اإن تو�صعت فلن تكون 

هناك مدين���ة يف اخلليج ت�صتقبل 

القمم العربية النازحة.

د. ن�سيب حطيط

القمة العربية »النازحة« من الرياض إلى الدمام

القمة العربية يف الظهران مل تذكر املقاومة يف لبنان �سلباً وال اإيجاباً.. فما ال�سر؟

قمة الرياض استنسخت القمم السابقة.. 
مع تغيير في بعض أسماء المشاركين وتاريخ 

ال

أميركا.. واستغالل 
الكذب

بعد م���ا �ُصم���ي حماول���ة اغتيال 

�صريجي  امل���زدوج  الرو�ص���ي  العمي���ل 

اململكة  تبادل���ت  وابنت���ه،  �صكريب���ال 

الربيطانية واالحت���اد الرو�صي اتهامات 

وحتذيرات و�صلت اإىل حد طرد الع�رسات 

من الدبلوما�صيني من الطرفني، ودخلت 

الواليات املتحدة على خط االأزمة ل�»كّب 

الزيت على الن���ار« كعادتها، واأ�صدرت 

ال�رسطة الربيطاني���ة ب�صكل ر�صمي بعد 

الالزمة،  والفحو�صات  التحقيقات  اإجراء 

ع���رب خ���رباء كيميائيني م�صه���ود لهم 

ا�صتخدام  اأكدت في���ه  باخلربة، تقري���راً 

غاز االأع�صاب، كما اأ�صدرت منظمة حظر 

االأ�صلح���ة الكيميائية تقريراً اأ�صارت فيه 

اإىل اأن العمي���ل الرو�صي املزدوج وابنته 

تعرّ�ص���ا للت�صميم بغ���از االأع�صاب يف 

منزلهما مبدين���ة �صالزب���وري، واأ�صيبا 

باالإغماء وُنقال اإىل اأحد امل�صت�صفيات.

من جهتها قالت ترييزا ماي؛ رئي�صة 

اإن مو�صكو على  الربيطاني���ة،  ال���وزراء 

االأغلب تق���ف وراء ت�صمي���م اجلا�صو�ض 

الرو�ص���ي ال�صاب���ق با�صتخ���دام عن�رس 

كيم���اوي ي�صته���دف االأع�صاب، يف وقت 

نف���ت رو�صيا نفيًا قاطع���ًا اأي عالقه لها 

باحلادث.

ل�صنا خرباء يف املواد ال�صامة، لكن 

بالنظر اإىل ال�صور الت���ي ُن�رست عامليًا 

حول م�رسحية »كيماوي دوما«، وال�صور 

التي ن�رسته���ا ال�رسطة الربيطانية، فيها 

ما يكفي من احل���ذر ال�صديد اأثناء اإجراء 

التحقيق يف م����رسح العملية واالأجهزة 

امل�صتخَدمة، ابتداء م���ن الثياب و�صواًل 

اإىل اللبا�ض امل�ص���اد للمواد الكيميائية، 

اأي غب���ار متبقية،  منع���ًا ال�صتن�ص���اق 

وحر�صًا على �صالمة اخلرباء والتحقيق.

يف املقابل، ولي����ض دفاعًا عن اأحد، 

فال�صور كفيلة بتبيان زوايا من احلقيقة 

التي ج���رت يف م�رسحية دوما ال�صورية، 

فهناك اجلميع ي�صارك يف �صب املياه على 

ال�صحايا املزعوم���ني وحماولة اإنقاذهم 

ع���رب بخاخة ي�صتخدمه���ا َمن يعاين من 

الرب���و وغريه م���ن االأمرا����ض ال�صدرية، 

باالإ�صافة اإىل اأخذ ال�صور »�صيلفي« مع 

ال�صواريخ يف بع�ض منازل دوما.

باالأم����ض القري���ب اأج���رت »وكالة 

رويرت« حتقيقًا يف دوم���ا، اأبرز ما جاء 

فيه مقابالت مع بع�ض االأطباء العاملني 

يف م�صت�صفى دوما، قالوا فيه اإن احلاالت 

الت���ي مّت���ت معاجلتها كان���ت نتيجة 

االختناق م���ن غبار الق�صف، ومل يعاَلج 

اأي �صخ����ض تعرّ�ض الأي ن���وع من الغاز 

ال�صام.

ما جرى موؤخ���راً يف �صورية ا�صُتغل 

اأب�ص���ع ا�صتغ���الل م���ن قَب���ل الواليات 

والعدوان  املتحدة، وهذا لي�ض جدي���داً، 

ال�صدا�صي اال�صتعرا�صي على عدة اأماكن 

يف �صوري���ة يذّكرنا مبا ح�صل يف ليبيا، 

وقبلها يف العراق، حيث خرج بعد عدة 

�صنوات وزير اخلارجية االأمريكي اال�صبق 

كولن ب���اول يف ما يق���ال عنها �صهادة 

معرتفًا اأن ال كيميائي يف العراق، و�صبقه 

اإىل ذل���ك قبل احلرب على العراق رئي�ض 

جلنة التحقيق االأممي���ة نافيًا وجود اأي 

�صالح كيميائي، ما اأدى اإىل عزله.

جعفر �سليم
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اأحد التحركات الطالبية ال�سبابية الوطنية

بداأت يف كثري من دول العامل ُتطرح 

يف االأو�ص���اط ال�صبابي���ة والطالبي���ة، 

اأ�صئل���ة عميق���ة وعديدة ح���ول معنى 

ومفه���وم الدميقراطي���ة عل���ى الطريقة 

الغربي���ة، يف ظ���ل �صيط���رة الليربالية 

املتوح�ص���ة على مراك���ز القرار يف دول 

الع���امل الت���ي ت�صمى متقدم���ة، حيث 

تقي�ض مفاهي���م الدميوقراطية يف دول 

الع���امل الثالث والبلدان غري الدائرة يف 

الفلك اال�صتعم���اري، مبقايي�ض متعددة 

وخمتلفة، منها »دميوقراطية بزيت« اإذا 

كانت تنا�ص���ب امل�صلحة اال�صتعمارية، 

وهن���اك ب�»�صمن���ة« اإذا كان���ت توافق 

امل���زاج الغربي.. وهنالك تكون ب�»زيت 

حم���روق« اإذا ج���اءت النتائج تخ�صع 

للم�صلحة الوطني���ة لهذا الدولة اأو ذاك 

ال�صعب.

ومن ه���ذه االأ�صئلة الهامة، املقارنة 

بني النه���ج اال�صتعماري القدمي والنهج 

احلدي���ث، ففي ال�صاب���ق كان اإذا جاءت 

�صنادي���ق االق���رتاع ال تواف���ق املزاج 

الع�صكري  التدخل  يح�ص���ل  االإمربيايل، 

املبا����رس، اأو ينفذون انقالب���ًا ع�صكريًا 

دمويًا، اأو ميّولون ع�صابات ومرتزقة من 

اأجل االإطاح���ة بقائد وطني األهم �صعبه 

اإىل طريق احلرية واخلال�ض الوطني.

وم���ن االأمثل���ة على ذل���ك، و�صول 

املنا�صل الوطن���ي االإفريقي ذي امليول 

اال�صرتاكية باتري�ض لومومبا اإىل رئا�صة 

احلكوم���ة يف الكونغ���و، لي�صب���ح اأول 

رئي�ض يف تاريخ الكونغو ي�صل بوا�صطة 

االنتخ���اب يف اأول اأي���ام اال�صتقالل عن 

االحت���الل البلجيك���ي يف اأي���ار 1960، 

ف���كان اأن حترّك اال�صتعم���ار البلجيكي 

والفرن�ص���ي واالأمريكي �صد بطل احلرية 

يف اأفريقيا، الذي لق���ي دعمًا هائاًل من 

الرئي����ض جم���ال عبد النا����رس، ليقوم 

بت�صفي���ة  وعمالوؤه���م  امل�صتعم���رون 

واإعدام  الدميقراطية  الكونغولية  الثورة 

لومومبا مع االآالف من املواطنني.

ح�صل مث���ل ذلك يف ت�صيلي؛ حينما 

فاز الطبيب والزعيم الي�صاري �صلفادور 

اللن���دي يف االنتخابات الرئا�صية، وبداأ 

بو�صع خريات ب���الده يف خدمة �صعبه 

ووطنه، فنظم���ت ال�»CIA« بعد �صغط 

وح�ص���ار اقت�صادي���ني عل���ى الت�صيلي 

انقالبًا دمويًا يف الع���ام 1973، قاومه 

اللندي حتى الرم���ق االأخري، وفيه قتل 

الع�صكر اأكرث من مئة األف مواطن ت�صيلي.

الواليات  اأن�ص���اأت  نيكاراغ���وا  ويف 

املتح���دة ع�صابات الكون���رتا، ملقاتلة 

الثوار ال�صانديني الثوريني الذين و�صلوا 

اإىل احلك���م، وزّودت ه���ذه الع�صاب���ات 

ب���كل اأ�صكال الدعم امل���ادي والع�صكري 

والت�صليحي، مبا فيه الذخائر املحرَّمة 

دوليًا.

اال�صتعماري  ل  التدخُّ اأ�صكال  تعددت 

�صد اإجن���ازات ال�صع���وب يف العمليات 

الدميقراطية عل���ى م�صتوى العامل، مبا 

فيها دول اأوروبا الغربية نف�صها، واالآن 

تتج���دد اأ�صاليب التدخ���ل اال�صتعماري 

يف ال���دول التي تاأت���ي نتائج العملية 

الدميوقراطي���ة يف غري م���ا يتوافق مع 

امل�صالح اال�صتعمارية.

فهي على �صبي���ل ال احل�رس اعتربت 

يف الع���ام 2004، التمديد للرئي�ض اإميل 

حلود غ���ري دميقراطي وغ���ري د�صتوري، 

لكنه���ا جت���د يف الرئي����ض امل�صتقي���ل 

الفار من ب���الده عبد ربه من�صور هادي 

رئي�صًا �رسعيًا، وما تزال تعترب الرئي�ض 

الفل�صطيني حممود عبا�ض الذي انتهت 

واليته الرئا�صية منذ زمن طويل الرئي�ض 

ال�رسع���ي، وغريها م���ن االأمثلة التي ال 

ُتعّد وال حت�صى.

التدخ���الت  اإىل  باالإ�صاف���ة  ه���ذا 

العملي���ات  االأمريكي���ة والغربي���ة يف 

االنتخابي���ة يف اأك���رث م���ن م���كان من 

الع���امل ب�صت���ى الو�صائل، وق���د يكون 

اأبرزها االإنفاق امل���ايل على مر�ّصحيها 

وزبانيتها، ويكفي اأن ن�صري اإىل االعرتاف 

االأمريك���ي الوا�صح بتموي���ل عام 1957 

ملر�صحيه���ا يف لبنان مببال���غ طائلة، 

وباعرتاف جيف���ري فيلتمان عام 2005؛ 

بدف���ع وا�صنط���ن ن�صف ملي���ار دوالر 

ملحاربة حزب اهلل وتامني فوز مر�صحي 

»14 اآذار«، وبرم���ي ال�صعودي���ة لنف�ض 

الغاي���ة عام 2009 نح���و ملياري دوالر 

لتاأمني االأكرثية لفريقها.

���ل  للتدخُّ اجلدي���دة  ال�ص���ورة  يف 

اال�صتعم���اري �ص���د ح���ق ال�صعوب يف 

االختيار احل���ر وتداول ال�صلطة، يتجلى 

باملوؤام���رات  اال�صتعم���اري  النه���ج 

اأمريكا  االأمريكي���ة يف دول  والتدخالت 

اجلنوبي���ة والالتينية، فتدعم ع�صابات 

اليمني واملرتزقة �ص���د احلكم التقدمي 

الذي و�صل اإىل ال�صلطة باالنتخابات يف 

فنزويال، وال ترتك و�صيل���ة اإال وتنفذها 

حل�ص���ار فنزويال وبوليفي���ا، وال�صغط 

االقت�صادي عليهما.

وم���ن االأمثل���ة احلّي���ة، دع���م ُزمر 

اليمني يف الربازيل لالإطاحة بالرئي�صة 

الربازيلي���ة ال�صابق���ة ديلم���ا رو�صيف، 

والعمل بكل الو�صائل �صد تر�صيح الزعيم 

العم���ايل؛ ل���وال دي �صيلفا، ال���ذي اأنقذ 

الربازيل يف واليتيه الرئا�صيتني، وجعل 

الربازي���ل اأحد عمالق���ة دول الربيك�ض، 

االأمريكيني  بالعم���الء  االأم���ر  فو�ص���ل 

االنقالبي���ني برئا�صة ثامر - ذي االأ�صل 

اللبناين – اإىل فربكة االتهامات ومنعه 

من الرت�صح لالنتخابات ب�صبب �صعبيته 

الطاغية.

التدخل ال�صافر واال�صتعماري االأمريكي 

يطال اأي�ص���ًا حت���ى دول اأوروبا الغربية 

العريقة دميقراطي���ًا، اإن جاز التعبري، فها 

هي تفربك التهم يف فرن�صا بحق مر�صحني 

للرئا�صة؛ كم���ا حدث مع اآالن جوبيه، من 

اأج���ل مر�صح مغمور جاء م���ن موؤ�ص�صات 

روت�صيل���د لي�صبح رئ�ص���ًا لفرن�صا، كحال 

الرئي�ض احل���ايل مانويل ماك���رون، كما 

تعم���ل خمابراتها ب�صت���ى الو�صائل �صد 

الزعي���م العمايل يف بريطاني���ا، ل�صالح 

ال�صخ�صي���ة املهتزة يف حزب املحافظني 

تريزا ماي.. وغريها من التدخالت.

اأمام ه���ذا الواقع املر، بداأت حركات 

�صبابي���ة وجمموع���ات �ص���د العوملة 

يف اأوروبا تتح���د باأ�صكال خمتلفة من 

اأجل التحرك �ص���د اال�صتالب الراأ�صمايل 

واليميني الفا�ص���ي، وثمة حديث وا�صع 

ع���ن احتم���ال ن�ص���وء ح���ركات ثورية 

قد تلج���اأ اإىل ما ت�صمي���ه اأعلى اأ�صكال 

الن�صال والنه���ب واال�صتالب الراأ�صمايل 

واال�صتعم���اري عل���ى نحو م���ا �صهده 

العامل يف �صتينيات و�صبعينيات القرن 

املا�صي.

حممد �سهاب

هل يبدأ الشباب حراكهم العنيف ضد الديمقراطية االستعمارية العالمية؟

ل الستعماري ضد  التدخُّ
إنجازات الشعوب في 

العمليات الديمقراطية 
يجّدد أساليبه بما يستفّز 

ف الشباب المثقَّ

آن أوان تشكيل 
جبهة مواجهة 

عريضة
العدوان الثالثي على �صورية، 

وبغ�ض النظر عن ف�صله يف حتقيق 

اأهداف���ه، اإال اأن���ه اأظهر مرة جديدة 

ما و�صل���ت اإليه احل���ال العربية 

من االنحدار اإىل َجوٍف �صحيق من 

اخلذالن والتبعية. 

لي����ض املق�صود هن���ا النظام 

منه  اليدين  املغ�ص���ول  الر�صم���ي 

وح�ص���ب، ب���ل تلك النخ���ب التي 

الع���دوان، من  تربّع���ت يف تربير 

خلفي���ة عدائه���ا ل���كل م���ا ميّت 

للعروب���ة واملقاوم���ة ب�صلة، بعد 

اأن ا�صتبدلت جلده���ا مبا ين�صجم 

النفعي���ة، من خالل  وم�صاحله���ا 

خطبه���ا وّد ذاك النظ���ام البائ�ض، 

بل وذهب���ت اإىل اأبعد من ذلك، ملا 

متتلكه من تاأثري اقت�صادي وثقايف 

وفك���ري واإعالم���ي، جاعل���ة من 

نف�صه���ا اأدوات لتجميل �صورة تلك 

الدول الت���ي تهيمن على اجلامعة 

العربي���ة، ومنابر لرتويج م�صاريع 

اأقل ما ُيقال فيها اإنها على ح�صاب 

االأم���ن القوم���ي العرب���ي، ليقف 

التطبيع مع الكيان ال�صهيوين يف 

اأولويات تلك امل�صاريع.

الث���الين  الع���دوان  يك�ص���ف 

الغا�ص���م عل���ى �صوري���ة، احلاجة 

امُللّحة من اأجل التح�صيد لت�صكيل 

جبهة مواجه���ة عري�صة من نخب 

وفكري���ة  وثقافي���ة  اقت�صادي���ة 

واإعالمية متتّد يف الوطن العربي، 

به���دف �صّن هج���وم معاك�ض على 

امل�صتويات  وعل���ى  النخ���ب  تلك 

كاف���ة، م�صتفيدين يف اأن جزءاً من 

تلك النخب، وبع���د اأن فقد اتزانه 

بداأ  العربي«،  ب�«الربيع  خمدوعًا 

مراجعة نقدي���ة ملواقفه، من اأجل 

التمو�ص���ع جمدداً اإىل جانب ُنخب 

لطاملا مت�ّصك���ت بثوابت خياراتها 

التطويع  م�صاري���ع  مواجه���ة  يف 

واالإحلاق ال�صهيواأمريكي.

اليوم، وكم���ا اأ�صقطت دفاعات 

اجلي�ض العرب���ي ال�صوري �صواريخ 

الع���دوان الثالثي بقيادة الواليات 

واأف�صل���ت  االأمريكي���ة،  املتح���دة 

اأهدافه، املطل���وب العمل من اأجل 

مواجهة تلك االأفكار، واإ�صقاطها يف 

والتي  واملنتدبات،  امليادين  كافة 

متّكنت من الت�صل���ل والتاأثري على 

�صعوب اأمتنا. 

واإذا ا�صتطاع���ت تل���ك النخب 

امل�صبوه���ة اأن توّظف م���ا �صهدته 

رة يف  اأح���داث مدمِّ املنطقة م���ن 

الهدامة،  وروؤيتها  اأفكارها  ت�صويق 

فنحن علين���ا اأن نوّظف ما اأنتجه 

هذا العدوان م���ن حالة التعاطف 

التي جاءت  الوا�صع���ة  والت�صامن 

رف�ص���ًا للع���دوان عل���ى �صورية، 

وما �صبقه من اإجن���ازات ع�صكرية 

ميداني���ة على االأر����ض ال�صورية، 

ولي�ض اآخرها يف الغوطة ال�رسقية، 

لرنّد �صكاكني حقدهم اإىل �صدورهم.

رامز م�سطفى
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ثقافة 10

ي���رز يف لبن���ان »ملتق���ى الأل���وان 

الفني«، الذي ي�شم جمموعة من ال�شعراء 

الذين  ال�شب���اب،  الت�شكيليني  والفنان���ني 

ين�شطون ب�ش���كل مده�ش يف اإغناء احلياة 

الثقافية اللبنانية، ف�شار كثري من جنومه 

حمط اهتمام الأقنية التلفزيونية واملواقع 

الإعالمية الذين يتابعون عملهم واإبداعهم.

�شع���راء �شب���اب، على راأ�شه���م رئي�ش 

ه���ذا امللتق���ى ال�شاع���ر حمم���د علو�ش، 

ُيده�ش���ون امل�شتمع اأو الق���ارئ ل�شعرهم 

وق�شيده���م، وميزته���م اأنه���م ل يعترون 

انف�شه���م من كوكب فريد، ب���ل هم توا�شل 

وا�شتمرار مع �شع���راء الأجيال املختلفة، 

واإن كان���وا ينظمون ال�شعر ب���كل اأ�شكاله 

واأنواع���ه، ما جع���ل لهم ح�ش���وراً هامًا 

عل���ى ال�شاحة العربي���ة، وجتلى يف اأحد 

ا�شكال���ه موؤخراً بتنظي���م مهرجان لل�شعر 

العربي برعاية بلدية برج الراجنة حتت 

عن���وان »موطن���ي«، �شارك في���ه �شعراء 

من لبن���ان و�شورية وفل�شط���ني وتون�ش، 

وعلى ج���دول »امللتق���ى« الآن كثري من 

الن�شاط���ات املماثلة والدعوات للم�شاركة 

يف مهرجانات ولقاءات عربية، بالإ�شافة 

طبع���ًا اإىل ح�ش���ور �شع���راء امللتقى يف 

جمي���ع الن�شاطات النوعية على امل�شتوى 

اللبناين.

اأم���ا على م�شتوى الف���ن الت�شكيلي، 

في�ش���م امللتق���ى جمموع���ة هامة من 

الفنان���ني الت�شكيلي���ني اللبنانيني من 

�شت���ى الأعمار، يعملون عل���ى تكري�ش 

ثقافة الل���ون والندماج م���ع الطبيعة 

الرتاث  واإحي���اء  اخلالب���ة،  اللبناني���ة 

اللبناين ب�شت���ى اأ�شكاله واأنواعه، ولهذا 

ل يتوقف حم���رتف امللتقى عن تنظيم 

الر�شم والنح���ت والت�شكيل،  دورات يف 

لكل الأعمار.

ولأنهم يعت���رون اأن الفنون تتكامل 

م���ع احلياة وت�شه���م يف تهذيب النف�ش، 

ثمة حمط���ات لبنانية دائمة يف رزنامة 

امللتقى، فيجمع���ون الفنانني وال�شعراء 

اللبنانية،  املناط���ق  لر�ش���م خمتل���ف 

واآخره���ا ر�شم طبيع���ة بلدتي جرجوع 

وحبو�ش الرائعت���ني، بعد زيارة متحف 

الفنان اللبناين املعروف منري ك�رسواين، 

يف بل���دة العي�شية، علم���ًا اأن »ملتقى 

الأل���وان« نّظ���م »�شمبوزيوم« يف كثري 

من القرى والبلدات اللبنانية، بالإ�شافة 

اإىل معر�شه���م �شبه الدائم الذي يتنقلون 

ب���ه يف كل املناطق »من زمان«، والذي 

يعر�ش لوح���ات و�ش���ور تراثية نفذها 

بالإ�شافة  لبنانيون،  وم�شورون  فنانون 

اإىل جداري���ات يقومون بر�شمها يف عدة 

اأمكنة؛ كما ح���دث يف حارة حريك بعد 

التفج���ريات الإرهابي���ة يف ال�شاحي���ة 

اجلنوبي���ة، كم���ا ر�شم���وا جداريات يف 

املريج���ة، ناهي���ك ع���ن م�شاركاته���م 

الرتبوية الفنية يف العديد من املدار�ش 

والن�شاطات الرتبوية.

ه���ذا الن�ش���اط النوع���ي ل�»ملتق���ى 

الأل���وان« الفني جعله حم���ل اهتمام من 

اخلارج، حيث ت�ش���ارك اأمينة �رسّ امللتقى 

الت�شكيلي���ة والأ�شتاذة اجلامعية  الفنانة 

با�ش���كال م�شعود يف ن�ش���اط فني عربي 

وا�ش���ع يف مدينة ذه���ب امل�رسية، كما اأن 

كثرياً من الدعوات اأمام امللتقى للم�شاركة 

يف ن�شاط���ات فني���ة واأدبي���ة يف تون�ش 

والعراق واإيطاليا واإيران.

ثم���ة حقيقة اأخرياً، وه���ي اأن امللتقى 

الفن���ون واملو�شيقى  يرى تكام���اًل ب���ني 

والآداب عل���ى اأنواعها، ولهذا ميكن اعتبار 

اأن امللتق���ى ي�شم جمموعة م���ن ال�شباب 

املتنورين الذي���ن يزرعون اللون والب�شمة 

وال�ش���وء والكلمة الطيبة ليك���ون لبنان 

اأجمل.

نظم جمل�ش اأمن���اء املركز الثقايف 

ال�شالمي ندوة حول كتاب ع�شو الهيئة 

الإدارية اأمني املال عبد الهادي املحي�شن 

بعنوان: »نو�شتاجليا احلنني«، بح�شور 

الدكتور عم���ر م�شيكة،  رئي�ش املرك���ز؛ 

والوزير ال�شابق ب�ش���ارة مرهج، ونائب 

رئي����ش املركز وجيه فانو����ش، وقّدمها 

القا�ش���ي ال�شيخ يحي���ى الرافعي؛ اأمني 

ال�شوؤون الثقافي���ة يف املركز، وعدد من 

ال�شخ�شيات الجتماعية والثقافية.

الكت���اب واحد من كتب عّدة �شّطرها 

املوؤلف يف املرحلة املا�شية، وزرع فيها 

اأفكاره وم�شاهداته وتفاعالته مع الواقع 

واملجتمع والتاريخ.

واإذ تن�ش���ّد اإىل الكت���اب جتد نف�شك 

متكئ���ًا اإىل املا�ش���ي بخي���وط احلنني 

والعتزاز بالرتاث، حيث تتداخل الأزمان 

وتتقاطع الأجيال وحتتدم الق�ش�ش التي 

م���ا اأن تتوارى اأحداثها يف ثنايا الذاكرة 

اً  حت���ى ي�شتعيدها العق���ل حقائق وِعررَ

تدعوك للت�شاوؤل والتفك���ر وال�شتعادة، 

وكاأنك �رسيك يف الكتاب���ة، تلك املهمة 

ال�شعبة التي ي�شك���ب فيها املوؤلف من 

روحه واأع�شابه، وي�شهر الليايل م�شلطًا 

عقله وعين���ه على الواق���ع كيما ياأتي 

بكتاب يعتزّ به وينتفع به القارئ.

مراجعة الكتب من اأ�شعب املهمات 

الأدبي���ة، فقبل ال�شتنت���اج اأو ال�شتقراء 

عليك اأن تقب���ل على الكتاب تقراأ اأفكاره 

يف ال�شطور، وبينها واأحيانًا ت�شعى اإىل 

احتالل مقعد الكاتب لتتلم�ش رغبته اأو 

ق�شده، وهيه���ات اأن ت�شل اإىل ما ترمي 

اإليه، لك���ن مع عبد الهادي حمي�شن اأنت 

تقراأ يف كتاب مفت���وح؛ كلماته وا�شحة 

وعباراته قاطعة تندرج كلها يف اأ�شلوب 

�شي���ق مبا����رس، فهو ل يكتف���ي بال�رسد 

وتقدمي �شور متالحق���ة يف غري ميدان، 

اإمنا ين���زع اأي�ش���ًا اإىل ا�شتعادة اللوحة 

اجلامعة وما تزخر به من األوان واأحالم 

واأ�شكال معطوفة عل���ى ق�ش�ش �شغرية 

تتن���اول رحالت ماألوف���ة وتتقلب على 

اأ�ش���واق م�شتبدة تلتهب فج���اأة وتخمد 

فج���اأة، لكن دائمًا تبق���ى مفتوحة على 

اأ�رسار تنك�شف على حني غرة، ومرتبطة 

بر�شائل يلفها اللتبا�ش ومكتنزة مباآثر 

وف�شائ���ل و�شمائل م�شتق���رة يف بيوت 

كرمية تزين مدن املنطقة؛ من بغداد اإىل 

دم�شق اإىل بريوت اإىل اخلليل والنا�رسة 

والقد�ش.

»قرى فل�شطينية زالت من الوجود – 

قرية الزِّيب كما عرفتها«، كتاب �شادر عن 

»دار نل�ش���ن«، يف طبعة جديدة ومنقَّحة 

ملوؤلف���ه اأحم���د �شليم ع���ودة، الذي ترك 

قريت���ه الفل�شطينية وله م���ن العمر اثني 

ع�رس عامًا، وذلك حينما نزح عنها اهلها 

ع���ام 1948، بعد اأن دّمره���ا امل�شتعمرون 

ال�شهاين���ة يف 14 اآذار م���ن ذات الع���ام، 

وت����رّسد اأهلها، وبالت���ايل مل يعد لأهلها 

جمتمع قروي اأو �شّكاين واحد، حيث انت�رس 

اأبناء هذه القرية، كما كل املدن والبلدات 

روا اآنئذ يف  والقرى الفل�شطينية الذين ُهجِّ

رياح الأر�ش الأربع���ة، فاأقاموا يف بلدان 

عربية على حدود القلب الفل�شطيني، ومن 

ثم توزع���وا اإىل الأمكنة البعيدة يف بلدان 

اأوروبية، ويف ا�شرتالي���ا وكندا والوليات 

املتحدة الأمريكية ودول الأمريكيتني.

هذا الن���زوح والتهج���ري الق�رسي األغى 

الذاك���رة اجلمعية لأهايل امل���دن والبلدات 

الفل�شطيني���ة، ومل يبقرَ م���ن ذكريات �شوى 

مع النا�ش الذين عا�شوا فرتة ما قبل 1948، 

والذين يتناق�شون كل عام ب�شبب الوفاة.

لكن هل حقق ذلك »نب���وؤة« ال�شمطاء 

ال�شهيونية غولدا مائ���ري: »الكبار ميوتون 

وال�شغار ين�شون«؟

اإذا كن���ا نعرف الكثري من احلكايات عن 

تر�شيخ فل�شط���ني يف وجدان الفل�شطينيني، 

على م���ر الأي���ام والتاريخ حي���ث الأحفاد 

واأولد الأحفاد الذين انت�رسوا يف كل الدنيا، 

ما زالوا ير�شمون بلداتهم كما عرفها اأهلهم 

واأجداده���م، رغ���م اأن كثرياً منه���ا حماها 

ال�شتيطان والتوح�ش ال�شهيوين من خارطة 

الوج���ود، ومفاتيح البيوت التي تال�شت يف 

الأر����ش املعذَّبة ما ت���زال معلَّقة يف رقاب 

الأه���ل اأو حمفوظة يف قلوبه���م وخزائنهم 

ومكتباته���م، وبالتايل تنم���و فل�شطني يف 

القلب والوج���دان الفل�شطيني، عند ال�شغار 

متامًا كما الكبار؛ الراحلني منهم والأحياء.

اأحم���د �شليم ع���ودة يوؤك���د يف كتابه 

الوثائقي هذه احلقيقة، حيث عمل من اأجل 

توثي���ق كل ما يعرفه عن قريته، من اأجل اأن 

يحفظها الأبن���اء والأحفاد يف الذاكرة على 

مرِّ الزمن والوجود.

يقدم الكاتب حياته وطفولته يف قرية 

الزي���ب وواق���ع القرية والنا����ش، بطرقاتها 

ودروبه���ا وبيوتها، وحرك���ة النا�ش والهل، 

ويتذكر الف���رن ومع�رسة الزيتون والزيتونة 

وامل�شجد والب�شاتني واملدر�شة..

ويعت���ر عودة اأن تاريخ الزيب احلديث 

توقف الزم���ن عن �شياغته من���ذ اأن دمرت 

القرية منظم���ات اإرهابي���ة م�شلَّحة جاءت 

م���ن كل الدنيا، واأب���ادت كل اأ�شكال احلياة 

الجتماعية فيها.

اإذا كان كث���ري م���ن الفل�شطيني���ني قد 

كتبوا ع���ن مدنه���م وبلدانه���م وحياتهم 

الفل�شطيني���ة، فاإن كتاب اأحمد �شليم عودة 

ي�شّكل اإ�شاف���ة ومادة نوعية وهامة حلفظ 

الذاكرة الفل�شطينية، ولبناء ذاكرة جمعية 

وجماعي���ة فل�شطيني���ة، ورمب���ا اإذا زرن���ا 

املخيم���ات الفل�شطينية و�شاألن���ا اأطفالها 

عن فل�شطني وعن بلدات اأهلهم واأجدادهم، 

�شنتاأك���د اأن احمد �شليم ع���ودة يف كتابه 

يوا�ش���ل الطري���ق ال�شحيح���ة م���ن اأجل 

فل�شطني احلبيبة.

ملتقى األلوان الفني.. ابداع ثقافي نوعي

ع كتابه »نوستالجيا الحنين«
ّ

عبد الهادي المحيسن يوق

قرية الزيب الفلسطينية.. تبقى في الوجدان كما كل فلسطين
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الكاتب عبد الهادي املحي�شن يوّقع كتابه
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تـربيــة

ملنا�شبة ذكرى الإ�رساء واملعراج، وبرعاية 

جتم���ع العلم���اء امل�شلمني، وح�ش���ور علماء 

دين و�شخ�شي���ات �شيا�شية واجتماعية، افُتتح 

م�شجد وم�شل���ى الوحدة الإ�شالمية يف منطقة 

الأوزاعي.

م�شوؤول العالقات العامة يف جتمع العلماء 

امل�شلمني؛ ال�شيخ ح�شني غري�ش، قال: عندما 

نفتتح م�شجداً، يجب اأن تكون ال�شالة جامعة 

للنا�ش من كل مكان، ليفك���روا بق�شايا الأمة؛ 

�شغريها وكبريها، بفل�شطني احلبيبة، بالقد�ش، 

بالدم���اء التي ت�شفك حرامًا هنا وهناك، ليقول 

النا����ش من بي���وت اهلل: كفى ا�شتهت���اراً كفى 

ا�شتخفافًا بالدين، كفى تزويراً للحقائق، قّدموا 

اإ�شالم حممد �شل���ى اهلل عليه واآله و�شلم لكل 

النا�ش، وانبذوا الأحقاد وابتعدوا عن الطائفية 

واملذهبية، وعلّموا النا�ش علوم القراآن الكرمي، 

وعلوم ال�شلف ال�شالح، والأئمة والأ�شحاب.

اأم���ا ال�شيخ ه�شام خليف���ة؛ اإمام وخطيب 

م�شجد ومق���ام الإمام الأوزاعي ر�شي اهلل عنه، 

واملدير العام ال�شابق لالأوقاف الإ�شالمية، فقال: 

نري���د من م�شاجدنا اأن تبن���ي الرجال، وتعلم 

الأخ���الق، وتعلم الدين احلقيق���ي، فاملتطرف 

ال���ذي �شّذ وذهب اإىل الإره���اب يقول اأنا اأتعلم 

دين واأعل���م الدين، لكن ما يطرحه لي�ش الدين 

الذي ارت�شاه اهلل تعاىل لعباده، واأ�شاف: نريد 

من م�شاجدنا اأن ت�شمو بالإن�شان، ولذلك قّدرُت 

جداً ال�شم الذي اخت���ري لهذا امل�شجد »م�شجد 

الوحدة الإ�شالمية«، فم���ن اأهم اأدوار امل�شاجد 

اأن يوؤلف بني النا�ش، واأن ينزع اخل�شومات اإن 

ُوجدت، والعداوات اإن وقعت.

زار اأم���ني عام حرك���ة الأمة؛ ال�شيخ عب���د اهلل جري، 

�شف���ري دول���ة  اجلزائر  اأحمد ب���و زيان يف مق���ر ال�شفارة - 

بئر ح�شن، حيث تق���ّدم بخال�ش الع���زاء واملوا�شاة لدولة 

اجلزائر  ال�شقيق���ة؛ قيادة وحكومة و�شعب���ًا، ولأهايل واأ�رس 

�شحايا الطائرة الع�شكرية املنكوبة، داعيًا املوىل عز وجل 

اأن يتغّمد ال�شحايا بوا�شع رحمته، واأن يلهم اأهلهم وذويهم 

ال�شر وال�شلوان.

ظاهرة الت�رسب من املدر�شة من اأكرث ال�شعوبات 

التي تواجه العامل عمومًا والوطن العربي خ�شو�شًا، 

ملا لها من تاأثري بالغ على املجتمع، حيث تقف �شداً 

ر الأمة وتقدُّمها. منيعًا يف تطوُّ

ُتعرف ظاهرة الت�رسب املدر�شي على اأنها انقطاع 

الطال����ب ع����ن الدرا�شة وعدم اإمتام����ه لها، وهي من 

الظواه����ر اخلطرية املنت�رسة ب�شكل كبري يف خمتلف 

املجتمعات، حيث اإنها توؤثر يف الطفل �شلبًا وتعيق 

من����و املجتمع وتطوره، وتقّدمه يف خمتلف جمالت 

احلي����اة، وحتدث هذه الظاهرة للعديد الأ�شباب التي 

ينبغي ت�شليط ال�ش����وء عليها ملعاجلتها، وبالتايل 

حّل هذه امل�شكلة وهذا ما �شنعر�شه يف مقالنا هذا. 

اأ�شباب الت�رسب املدر�شي

تع����ود اأ�شباب الت�����رسب املدر�ش����ي اإىل اأ�شباب 

اأهمها:

1- وج����ود م�شاكل لدى الأ�����رسة، وتظهر من خالل 
الأمور الآتية: 

ين، خ�شو�ش����ًا الأم، ما يدفع  2- وفاة اأح����د الوالدرَ
بع�ش الفتيات لرتك املدر�شة حتى تكون مبنزلة الأم 

لالأخوة ال�شغار. 

3- حالت الط����الق والنف�شال، حي����ث تقل درجة 
ل الأهل. الهتمام والإ�رساف على الأبناء من قبرَ

4- ع����دم اهتمام الأ�رسة بظاه����رة التعليم، ويعود 
ذلك اإىل عادات وتقاليد العديد من البلدان.

5- جلوء الطال����ب اإىل العمل اأثن����اء هذه املرحلة 
ب�شبب فقر الأ�رسة اأو تدين دخلها.

6- ع����دم ت�شجيع الأه����ل للطالب عل����ى الدرا�شة 
وم�شاعدته على تخطي م�شاكل التعليم. 

7- وجود م�شاكل يف البيئة املدر�شية، وهذا يت�شح 
من خالل جمموعة اأمور منها:

- رفقاء ال�شوء

- عدم ا�شتيعاب الطالب للمواد التي يدر�شها.

- وجود م�شاكل لدى الطالب

- ت����دين م�شت����وى التح�شي����ل الدرا�ش����ي، ووجود 

�شعوبات يف التعلم. 

- نفور الطالب من املدر�شة وعدم ال�شعور بانتمائه 

لها. 

- تعر�ش الطالب للعقاب املعنوي، والبدين من قبل 

املعلمني. 

- �شع����ور الطال����ب بالتمييز بني الط����الب من قبل 

املعلمني. 

- ع����دم توفر مدار�ش مهني����ة يف خمتلف املناطق، 

بالرغم من اأّنها ذات تاأثري وا�شح يف احلّد من ت�رسب 

الطلبة. 

- ع����دم توف����ر اأ�شخا�����ش مقربني م����ن الطالب يف 

املدر�شة، فال يجد من ي�شاعده على تخّطي امل�شاكل 

التي يواجهها. 

- الأ�شاليب التقليدية اململة املّتبعة من قبل بع�ش 

املعلمني يف عملية التدري�ش. 

- وجود م�شاكل يف البيئة الرتبوية 

- طبيعة املناهج الرتبوية، وتركيزها على اجلانب 

النظ����ري، واإهم����ال اجلان����ب التطبيق����ي يف بع�ش 

الأحيان. 

- �شعف ارتباط املناهج بالبيئة املحيطة بالطالب. 

- اأ�شل����وب املعل����م وطريقة تدري�ش����ه قد ل جتذب 

الطالب اإىل النتباه للمادة الدرا�شية. 

وماه����ي الو�شائ����ل املتبع����ة للحد م����ن خطر هذه 

الظاهرة؟

للحد من هذه امل�شكلة يجب اتباع الأمور الآتية:

- احل����د من عمالة الأطفال ع����ن طريق توفري الدعم 

لالأ�رس الفقرية. 

- توفري بيئة تعليمية �شحية وممتعة للطفل. 

- التو�شي����ع يف انت�شار مراك����ز التكوين املهني يف 

املناطق جميعها، ويف الدوائر احلكومية واخلا�شة، 

وتق����دمي كافة الت�شهيالت، واملكاف����اآت التي ت�شجع 

الطلبة امللتحقني بها. 

- التنوي����ع يف برام����ج التكوين املهن����ي ملواكبة 

حاجات �شوق العمل. 

- و�ش����ع قوانني وت�رسيع����ات حتدد احل����د الأدنى 

لالأج����ور، وو�شع اآليات للرقاب����ة والتنفيذ للحد من 

ا�شتغالل الأيدي العاملة . 

- ت�شجيع القطاع اخلا�ش الذي يدير مراكز للتكوين 

املتخ�ش�ش على تنويع برامج ملواكبة �شوق العمل، 

مع الإ�رساف عليها يف التاأهيل ومتابعة خريجيها.

للمت�رسب����ني  الأمي����ة  ملح����و  مراك����ز  ن�����رس   -

 وتوف����ري تعلي����م مهن����ي يتنا�ش����ب م����ع قدراتهم .

اإبراهيم املو�شى

تجمع العلماء المسلمين يفتتح مصلى الوحدة اإلسالمية في منطقة األوزاعي

الشيخ جبري قّدم التعازي 
للسفير الجزائري بضحايا الطائرة 

العسكرية المنكوبة
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ب المدرسي ظاهرة التسرُّ

ا�شتقب���ل اأمني عام حركة الأمة؛ ال�شيخ عب���د اهلل جري، يف املركز 

الرئي�ش���ي ل�»احلركة« بب���ريوت، رئي�ش »التجمع اللبن���اين العربي«؛ 

ع�شام طنان���ة، بح�شور ع�شو الهيئة القيادّي���ة يف احلركة حممد زين، 

وكان عر�ش للتطورات الراهنة حمليًا واإقليميًا، مت خالله رف�ش اخلطاب 

النتخابي املذهبي الفتنوي، الذي ل يخدم امل�شلحة الوطنية اللبنانية، 

والتاأكيد على اأن املقاومة حاج���ة ا�شرتاتيجية للبنان، وهي ت�شّكل مع 

ثنائيته���ا »اجلي�ش وال�شعب« ثالوثًا ذهبي���ًا يحمي لبنان من الأطماع 

ال�شهيونية.

كم���ا ا�شتقب���ل ال�شيخ جري املر�ش���ح عن املقعد ال�شن���ي يف دائرة 

بريوت الثانية؛ د. حممد بعا�شريي، ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�ش التطورات 

النتخابي���ة، حيث كانت وجهات النظر متوافقة على �رسورة البتعاد عن 

اخلطاب الفتن���وي الذي ي�رسّ بامل�شلحة الوطني���ة العليا، وعلى �رسورة 

حمل ق�شايا النا�ش وحاجاتهم ب�شكل �شحيح يف الندوة الرملانية.

ومت التاأكي���د على اأن بريوت حتت���اج اإىل املزيد من الإمناء والهتمام 

بق�شاي���ا اأهلها، فهي عا�شمة املقاومة واحلا�شن���ة لكل الق�شايا العربية 

والوطنية.

الشيخ جبري استقبل رئيس »التجمع اللبناني العربي« والمرشح بعاصيري:
بيروت عاصمة المقاومة.. والحاضنة لكل القضايا العربية والوطنية
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كاريكاتير

على  الثالثي  للعدوان  وا�ستنكاراً  الفل�سطيني،  لل�سعب  دعمًا 

�سورية، نّظمت حركة الأمة ولقاء اجلمعيات وال�سخ�سيات الإ�سالمية 

الأر���ض  عا�سمة  الإ����راء..  »قد�ض  عنوان  حتت  لقاًء  لبنان  يف 

ممثلي  بح�سور  ببريوت،  للحركة  الرئي�سي  املركز  يف  وال�سماء«، 

اأحزاب وقوى وطنية لبنانية وف�سائل فل�سطينية، وعلماء دين.

بداية اللقاء كانت مع اآيات بّينات، فكلمة ترحيبية من ال�سيخ 

لبنان؛  يف  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  كلمة ممثل  ثم  رحال،  ح�سام 

اإح�سان عطايا، الذي قال اإن الق�سية الفل�سطينية على مذبح الت�سفية، 

ومعظم الأنظمة العربية واخلليجية �سلّمت زمام اأمرها لرتامب، ومن 

ت�سد  يتمنْع من العرب فُتحاك �سده التهم، وُيجيَّ�ض العامل �سدَّه، وحتحَ

القوى احلليفة ل�ربه وحماولِة الق�ساء عليه، فرناهم يتاآمرون على 

اإيران، ويعاقبون اليمن على تاأييده للق�سية الفل�سطينية، ويعملون 

�سورية  وُيطرون  لبنان،  يف  والطائفية  املذهبية  الفنت  بّث  على 

بوابل من ال�سواريخ »الذكية«. واأ�ساف عطايا: ثالث دول ا�سرتكت 

يف الق�سف، واجتمعت لالنتقام من �سورية ال�سامدة بوجه املوؤامرة 

الب�سعة، لتمزيقها وتدمري بنيتها الع�سكرية والقت�سادية، عقاًبا لها 

على وقوفها مع ال�سعب الفل�سطيني، ودعمها للمقاومة بوجه العدو 

ال�سهيوين.

اجلمهورية  �سفارة  يف  الثقايف  قال امل�ست�سار  جهته  من 

الإ�سالمية الإيرانية؛ د. حممد مهدي �ريعتمدار: يف ذكرى املبعث 

وا�ستنكاراً  املحتلة،  فل�سطني  يف  لأهلنا  دعمًا  جنتمع  واملعراج 

لنوؤكد  �سورية،  على  ال�ستكباري  وللعدوان  ال�سهيونية،  للجرائم 

مقولة الإمام اخلميني )ر�سوان اهلل تعاىل عليه( ب�رورة ا�ستئ�سال 

عودة  اإن  اخلامنئي  الإمام  قاله  ما  ونكرر  ال�رطانية،  الغدة  هذه 

الأمة ال�سالمية اليوم اإىل العزة والقوة ل تتحقق اإل بالثبات بوجه 

راأ�ض  على  تقع  فل�سطني  وق�سية  اخلبيثة،  وخمططاته  ال�ستكبار 

جميع الق�سايا الإ�سالمية والدولية يف مواجهة ال�ستكبار.

اإىل  فاأ�سار  جربي،  اهلل  عبد  ال�سيخ  الأمة؛  حركة  عام  اأما اأمني 

املقد�سات يف  ا�ستباحة  تكِفِه  ال�سهيوين مل  الأمريكي  املخطط  اأن 

اأن العدوان الثالثي  فل�سطني، فتمادى باإجرامه اإىل �سورية، معترباً 

على �سورية جاء لرفع معنويات التنظيمات الإجرامية التي تتواىل 

اأن �سورية  ال�سوري، وموؤكداً  العربي  اأمام �ربات اجلي�ض  هزائمها 

وِحْلفها  وجي�سها،  و�سعبها  الأ�سد،  ب�سار  الدكتور  بقائدها  القوية 

املقاوم، املمتّد من فل�سطني اإىل اإيران، اإىل العراق فلبنان ورو�سيا، 

لت انت�سارات على  �سورية تلك هي اأقوى من كلِّ املوؤامرات، بل �سجَّ

امل�روعحَ  واأف�سلت  اأر�سها،  عن  التكفريي  الإرهاب  ودحرت  اأعدائها، 

الأمريكي - ال�سهيوين يف تق�سيمها واإغراقها يف الفو�سى واخلراب..

مان لقاًء تضامنيًا:
ّ
حركة األمة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية ينظ

المخطط األميركي الصهيوني استباح المقدسات في فلسطين.. 
وتمادى بإجرامه في سورية


